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ΡΕΔΒΑΤΙΟ. 

ἘΑΒύσαῦμΜ ΑΥβιορμδηϊοασαπι ΘΠ ΟΠ 6Π|, απ οομ οχἔμη 

σου θουττα Ππδτη τηαχίτηδ οιαθηδαύατῃ δηποία:!οηαταατιο ἰἀοποῖιπι 

ἀοἸδοίτ οοταρ]θοξοτούπι", αααπι να] 46 ἀοβι ἀουανὶ οὔ ἴρ56 Ἰηΐου 

Ἰδοἰϊ απάσπι βθρα χρογίιιβ θββθπι, οὖ 80 8115. ἴπ μὰ πιθ8 

ΟΡἰπΐοπθ ΘΟΠΥΤΠΔΓΟΙ : πῸη ἱπρταίατη τπ6 ἰθοίουϊ βίο 50 

ἐποϊασαπι οχιβειτηαθαμα, 51 ΘΟ] οοὐ 5. οὖ αἸβροβιθ 5. απποοοθματιθ 

Ηἷΐο ΠΠ1Ὸ βρᾶῖϑα νἱγόστια ἀοοίουιιμη δ ποβίτιιτη ἀπ οτηθῃ- 

ἀαπάππι αἰ 1Ππβίταπάμπη οοπιπιθηΐα Ὀγδοοῖριιθ δοοοτητηοαία 

νἱἀογοπίητ, εὐ δ 115 ᾿πβαροῦ, ααδοοιπατι6 [056 ῬΙῸ ὙἹΡΗΙ Ῥαγΐθ 

ΘΟΠίοΙΤΘ ῬΟΒ56Π1, ΘΙ ΟΠ 6 πὶ ΘΟματ]ΟΔπὶ οὖ πΘοΟΒβατΙα ΟΠ ΘΘΉ 116 

ἴῃ Ῥᾶῦνο φοΙΏΡ]θχᾶτη ἰπβίγιθγθμι. Νάτα Ῥγοΐθοίο τηοϊοβία οὖ 

αἰ. 115. σουηϊοὶ Ἰθοίϊο 6556 βοϊοῦ ἰᾶθο αποά δὰ Ῥεπθ 1π{6}}|-- 

θοπππη δὰπὶ πη]ΐα ψΟ]τπλϊπα ΘΟΠΡΟΙ, ταυ]αβ (ηΠ6 αἰἴοαπι 

ΟΠ] Π65) οαἸ οπο5. ΔαΠΙ ου ορυβ 50. Θτδ οηΐπὶ Πδοίθμιιβ 

ῬιΟαΙουιμηξ τι  γΘΥΒΆΤ ΠΤ ΠΟΒΕΥῚ ΓΑ] συ ατα οἀττοπθβ, αὖ ΝΟ ΥῸ5 

ἰβίαϑ οἱ οββοϊοίαβ, ΚΚ αβίουϊαπαπη εὐ Βυιποκίαπατα, οτο!ὑΓἉπΊτ8, 

π6 Τοοπεϊογαμη ααϊάθτα 111 ΡΥ 56 ΔΌΒοΙ ἴα οἵ αὐτάρκης (αὖ τα 

ἀϊοατα) τορουϊοίια. θοθπέϊουοβ. δαΐθιη αἴοο, ἀποίαποι Ῥοδύ 

(ο]Ἰοἰτου ἱπνοπίαπι δχοηΐα ΒΙΡΟΙΙΟΥΪ βεθο]οΟ ὈγδΟΒΔὨΓ1551- 

ταστη οοαΐοοιη Βανοηπαίοπι ἴῃ ἰποοῖι ριοαἰουιηῦ. Τάρθτιιπι 

ἰϑύπιτι ῬΥΐπητι8, 564 πορ]Προπίου, ᾿ηνοβίραν! Τηνου Ἰ Ζίτιβ, }115-- 

Θοηβαϊι5 Ποιηδπι5 ; δοοαγα οσοῖη ροβύθα ΘΟ] Πα ΙΟμοτα. ΟἾ1ι8 

᾿Ἰηϑθξαϊ, οὐ ἴῃ δαἀϊοπο Τιοπαϊποηβὶ ρα] σαν! Ἰτητηδῃ. Βοκ- 

ΚοιβΒ. ϑοα εἶνθ ἰρβίιιβ Βοιγκουῖ βῖνο ἰγροϊμθία πορ]!ροπίϊα 

π6 ἰδία αυϊάσιι φΟ]]αἰἴο 5αι15 δοουναΐο οαϊία ὁδί. ΝΌΠ ΙΒ Ῥγὸ- 

[ογθὰ Παᾶγαπι οἰ ἰοπιιπὶ τἰιϑιι8 οδῦ; πθῆθ δπὰ ΤΏΨΘΡΠΙΖΙΙΒ 



'ν ΡΕΖΈΕΑΛΤΙΟ. 

πρῆπο ΒΟΚΙΚΟΥΤΙ5 ΤῸ ΠῚ ΟΥ̓ΠΙΟδ πὴ ἐγδοίανις ἀπ 8] 116 δα ἐοχίππι 

Ομ ἀἄδηάππ σοπία]. ϑθοσία οβϑύ δατο ΒοίμΙδηδ. ΥΘΟΘΠΒΙΟΙΙΒ 

ὨΟΙΉΪΠ6. Υἱχ αἸρμπᾶ, απὸ ΠΟ Πα πᾶ ΠῸΠ Ῥάϊιοα ἀοοίπε οἔ 

ΔΟΌΤΊΙ 5 ἱΠ6]οα Ῥγοατί, ἰάταθη οαπΐα δατηοάϊπη ἰτδοίαπαα 

οδῦς τὖ ΘηΪΠῚ [ΘΠΊΘΓΔΙ16 οὐ ᾿ἱποοῃβιοαΐθ 1η Θθμ15. ΒΟΙΡ- 

ΤΟΥΙΡτι5. ΔΗΌΟ ΙΒ νΘΥΒΑΙῚ ΒοΙθαῦ ψἱ ἀοοίτιΒ. ΟΥΠΠΙθτι5, ΟΡΙΠΟΥ͂, 

ποΐππιὶ οδί. Ρυφῖου. παθ ὉΠ υβαυτη ἐᾺθα] γα ΘΙ ΠΟΠΕ6Β. 

ΔΟΠαΥΠΘηΒ65 ΒΡ] τη οαϊάετιιπΐ Ηωρίπουιβ, ϑομαΐίζιαβ, 

ΕἸΙΒ]οἴα5 ; Εἰααϊίοβ Βομαύΐζιαβ : ΝΡ Βοἰβιρῖσβ, Βομαύζίιβ, 

ἩΥΤΠΔΉΠΤΙΒ ; οδραβ Ομ Ζίπβ: Γωγβιβίαἴατη Εηρου : 1Π685- 

ΤΠ ΒουΖτιβαβ ΕὙἸΊΖΟΠ 6, Εηρου : Πδηδβ ΤΙ ΘΥ ΒΟΉ 5 ; Β] αἴατη 

Ἡ ομβίουτιβῖπιβ, ΕἼΞΟΠΟΥ οἵ Καϊηοοὶ, ΤΙ υβομ5. ΕὙδρτηθηΐα 

Ῥτεοίον Θιπάοτῆϊπμ ΤῊ. Βερρῖιβ, Ῥυϑίογοα [θ0]85 συ! πη 6, 

ΔΟΠαύπθηβοβ, ααϊΐοβ, ΝΌΡΕβ, ἴαβραβ οὖ αμαβ οὑτη ΠΟΙ5 

ΔΠρΊΙοἷβ. οαϊαϊ ΜΠΊΟΠ61]. ϑεα βιπρι]αστιπι δα ΠΟ πππῃ τηθυϊα 

ααὖ ΥἹ ἃ ΥΘΟΘΉ ΒΟΥ ΟΡ δ ῬγΓΘἔϊπιπιὶ ΠΟῚ {που : οὖ ἀποτηῖπτι τὰ 

ἴδοουθ πθοθββα 51, ἴδοις ν ἀοοίσπο οχααϊβιίεο οὗ ᾿ΠΘῸ ΠΗ 

Ῥούδοιέ αα]. ΤΙπαογιῆϊβ, αἰ ππτι5 ορίϊππθ ἀθ Αὐιβίορμδηθ 

Ὡ]ΘΥΙ ΓΙ οϑί, οὗ ΟΠ Π65 ποῦ ΡΥ δ θββουιηῦ ΘαἸΓΟΓΕΒ η οιηθηδηο 

οὐ 1ηξου γθίδημο θὸ ἰοπρῈ βιρογανιί. 106 οὐ]τ5 ΟΡοΓὰ 1Π ΠΟΒΕΙῸ 

τοβυ πο ηο ροβίία ρᾶποα πος ἀϊοοπάα νἱἀθηΐαῦ, Τοχίβ 

αα!άοιι 116 βουρίθγατα, ραγάτη ΠΌΓΟΣΤΤη, ῬΑΥΕϊτ ΘΟΠ] Οὗ 85 

ΟΡ6. 6δο πβαπ6 γοϑεϊ, τὰὖ ΤΘΟΘΠΒ10 6718, απδπαθδτη δάπμτιο 

ΘΠ ΘΠ δ στ οο τπδηθπτη δχρθοΐαξ οὗ τηυ]ία ρίαπα νἱοβα Βαθοΐ, 

[γη6 ἢ ῬΙΘΟΘ θη 115. οἸηΠθ85. ἔδοο βαρουβθάοσθ Ῥοβϑίί. 

Ορίτηδ: οἰΐδπι βιηῦ Δηποἰδ ]ΟΠμ65 6}15 6Χ οὐἹοα αι Π46 1 Ῥαγέθ 

5061 οοράοιῃ δα ᾿ἱηἰουργοίαπαθιμη. ΘΟΠΊΪΟΙ Βθηϑιτη ΘΟ ΠΟ ΠΆΠ 

βα ἰβίδοϊαπξ, πθαο ἔλοῖ᾽ο οαγθαβ ὉΡΘΥΪΟΥ γα ἰουιιπι ΘΟΙΠ πη Θῃ ΑΤΊΟ. 

Δα ΠΠπ ἀοβιἀουίατη βαρ ρ]θμ τη ρυθοῖραο ἴῃ Πᾶο τῆθὰ ΘΠ Ε]0 6 

βροοΐανὶ, ργοροβιίο μος ταὶ ΘΟΏΒ1110, αἱ Ἰοοΐου 101 ομηηῖα δ 

Ἰη 6 ΠΡΟ πιπλ ποβίσιη προοββασῖα Ῥγθ ΟΟῸ]Π5. Δα Ὲ6 τηδηῖιπὶ 

τ ΡοΥϊγοῖ, πθαπιθ [θα ρτι5 βιθατα οὔ ρου πδτη ἴῃ ἉΠΟΤΊΤα ΘΟΙ- 

ΤῊ ΘΗ ΑΥ 5. ΘΟΠραγ Πα Ἰ5 οἱ γοϊνομ 15 ρογάογοῖ, Νοίαπαα ἀθῃϊ- 



ΡΗΖΦΆΒΑΤΙΟ. Υ 

46 οϑύ ἈΠΡΟΥΤΙτηἃ οὗ ππᾶρη δ ΒΡ6Ὶ ΑΥΙΒΟΟΡ ΒΔ 15 ΘαΠ10, ἃ Ιἰο0}. 

Επρογο οὐγαΐα, οὐ]τ5. ἀτιο γοϊαμηῖπηα, Τνϑιβίταίαμη οὐ ΤΠ 65- 

ΤΩΡ ΠΟΥ Ζιιβὰβ ΘΟ ΙΠΘ ἴα, ΡΥ αΙοσιηῦ ΒοηπΠε ἃ. 1 844, ΓΓοχίμπι 

ἀοσαγαΐθ γοθηβιῦ οὐ βθρο [6 ΠΟἸτοΥ σοϑἑαμῦ νιν ἀοοίαβ ; ̓ η ἃ 

ΒΟΠΟ] 1 τηΐορτα, οὔ ργεοίοσοα πποίας ποτη βο]θοίδτη ΒΡ] πη  ῃ 

Ἰοοο 5: Ὀ]6οῖδ. Οὐημῖπο ορύϊπια οὔ τ{1Π|5θῖτηα ΘΟΠΉΪΟΙ νἀ δίαν 

Πιεθο βάτο {αΐαχα ; ατλὺ Π]ΔΡῚΒ ΒΡΟΥ ΔΒ πτὴ οϑῦ νισιιτη ἀοοί1551- 

ΤΉ ΤΠ. ΟΡΤΙΒ [δ [6] 1οΙἴου ᾿ποθρύμιπι ΤῸ] 15. [Ἀ011}15 Θαγ  ΠΠ15 δὰ 

ΠΠΘΠῚ ῬοΥΔπιοὐτιυτιτη. 

Ηδο Ὀγξυηῖβϑα ῬΥΈΘΟΙ ΡΥ τη ΠΟΒΕΓῚ ΘΙ ΠΟΠΙΙΠ) ΤἝΟΘΗΒΙΟΠΘ 

Ὀγον, δα Ῥ]ΘΠΙΟσ τ ΥδίΙΟ 15. πιθδθ ΘΧΡΗ ΘΔ ΟΠ Θ η Του θυοπάτιμη 

εϑί. θ0.ο τηδχίπιθ βιπί, Τθοΐου θΘΠΘνοΪθ. απτ ἴῃ πᾶς πον 

Γὰυ]αυιαπιὶ ΑὐἸβίορ μαμιοαγιση οι οπ6 ραγαᾶπαα ρχοροβιία τ ]Πὶ 

Βαπῦ ; Ῥυῖπητιπὶ απ!άοτη, αποα οὖ τ ΧΊΤΩΙ] ΤΠ ΟΠ] ΘΗ οϑύ, τοὖ [0581 

ΘΟΤΏΪΟΙ Βουρύθταπι, ααδηὔιι πη. ΠΟΥῚ μοίαβί, ουποηδίδτη οὗ δα ργ15- 

ὑἰϊπστα ΠΙΓΟΓοη 5ππὶ τοϑυ{πΐὰπΔ δ ίθύοια ; ἀδιηάθ, αὖ 

ΘοΙητπ θαυ ατη Ὀγθνοῖι ΟΥ̓ ΠΙΟττ οὐ ΘΧθρ ΘἴΠοτΠΔ ΔΠΠΘΟΐΘΙΈΙΙ; 

41 ἴῃ ΘΟΠΊΡΘΠΑΙΟ οτηπῖα δ] 1ηΓ6} ΠΡΌ πα πτὴ ᾿οδίδηη ΠΘΟΘΒβαυΙα 

βιρροαιϊίαγοί, οὖ Ἰθοίου!  οΟρίαπι 6]115 51π6 αἰβίγδοίομα τηθης 5 

ῬΟΙ]ΘΡΘηαῚ [ἀοογοί. 

ΨψΦατα, αυἱᾶ δα ἰδχίαμη οππθπἀδηάτπιπὶ 56 ΤΠ ΠΡ Ππ]ὴ Θ0η- 

ἐπ] ουτ, δια τι6 ΤΑ ΟΠΘΙα. 1 Θὰ ΤῸ ῬΟΥΠοΙοπα ΔαΠΙθΙΙΘΥ]Π, 

Ὀγουτο ἘΧΡΟΠδη. τι πΠῚ Π0]1.πὶ ΠΟΒΙΤῚ ἐα ]αγτπτὰ τθοθη- 

ΒΙΟΠΘΠῚ ᾿ΠΓΘΡΥΙΟΙΈΠῚ Παδτη 11 ΠΟΥ ἤΠΔη Δ), ΠῸ]] τὴ ΟμΆ 1 {π{1π|5 

ΒΘΟΌΘΙΟΥ, Θχϑύαι ΒΟΙΤΌΤΩ, δ] (ἈΠΟ τιΆ 1 ΠΙΠ ἀμ τη ἴῃ ΠΟ 

τηθᾶᾷ δαἀϊξίοπο Δα θοπάδιη. ραΐανι. Τίδαιια. ῬΟΒΕΓΠΔ1ὴ ΥἹΤῚ 

(ΟΟΌΙΒΒΙΠΩΪ ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘΠῚ, τιῦ αἴ πᾶ ΧΙΠΊ6 δοοιγαΐα οὐ Πτη δ Ἰ5ΒΙΤη 6 

ΘΧΡΟΙΪία νἹἀογοίαν, βϑοιιέτιβ βιιη, α18}15 Ττιῤοίϊ προ ῥυοα 

{0185 ΒιΔούα 15. Ῥα] ΟΠ υ 6 οχοῖιϑὰ ἅπΠπῸ 1838, θα βϑϊη, 

ἀαδπαπᾶχη ΟΡ 8 Πι|, ΠΟΙ ἰσατι5. ᾿ αοἴδι ΒΟΥ ΓΟ ; ΜΠ Τα]ΐα 

(μα ἀἸοαμη Ὀ]Υ1Π18) οὐαμξ ΘΟΥΤΙΡΌΠα, ατιδ ΥἹῸΝ ἀοοΐοβ δά πτιο 

ααὖ Ἰαϊπογαηΐ, αὶ ἀοβρογαΐα αΐαπο ᾿ηἰοηίαίΐα Ἰαοο απ. Ααάς 

αποα Ἠιηδογῆμβ, αὐ νου θ1]5 αἴαν ΕΠΡΟΥΙ ἴῃ Ῥυοῖ, δα Των5. Ρ. 



ΨἹ ῬΒΦΕΑΤΊΟ. 

νἱϊ, “4 Βηαποῖο ροπᾶοῦ, τηαϊυΐαπο νὴ ἀΟΟΙ ΒΒΊΤητι5 ἴῃ ἃ ΠΠΟ- 

[αὐτο  θτι5 οὐ] οᾶτη αὐέθμη Δ] αηΐο τ] 1τι5 Το αγ6, απδπι 18 

080 γϑυβθουιιπι οοπίοχίπι, αἰ το ΒΥ ΟΙΚΙ σοΠ]θούτιτα8, ΠῚ 

115 ΠΟ ΟΡῈΒ οἰ, Υαργεβοπίαϊ, τηοᾶο ΠΠΥΌΥτιπὶ να ἰαποῦ, π Ὁ] 

οθ΄ πη4, Οο τηΐϊητιβ ἀπ: ΘΟΥΤΙΘΘΠΑΙ ΟΡα5, ὉῚ 

γυϊραΐα βογιρίθτα Ῥγύᾶνα δα βιιβρθοΐα δββϑαί, ΒΌΒΟΘΡΙ : 1466 

Ῥαγάσα ΠΡγοσ τα ἀποίοτιζαΐο, Ῥαγίτη οὖ ΒθΡῖα σομπ]θούασοο ΟΡ6 

Δανθηίϊα οατανι. ΤΑΌΤΟΒ αα1 461} ΠΟΥΟ5 (αὖ Ἔχρθοίαυι ροίογαί) 

ΠῸΠ]ΟῸΒ ΘΟΠΌΥΓΘ τ] ΟΠ ΙΡῚῦ, ὨΘΩ 6 ΟΡΘΥξῈ ΡΥ ατχὶ ποΐοβ 

ἰβίοβ οἵ νυ]σαΐοβ ἄθηπιο ᾿ΠΒΡΊΟΟ 6, 611 ἰδ ΒΘ Ρ6 εὖ δοουγαΐα ἃ 

νἸ15 ἀοοίβΒ ΘΧΟΒ81 οϑϑθηῦ. ϑίαϊαι ραν ΘΟ Π65. ΠΌτο- 

γπιπ|, Ππδ 165 ἴῃ Απποίδ!οη!ιβ ΙπἀονῆδηβΒ ΟΧΟΠΙ ΘΟ 15 

ΔΠπῸ 1887. οχμιθθθηίαν, 5661 οὖ τη πΒΠὶ τηθατη 86 Π10616. 

Ηυ]ὰ5. δπίθηα ἔθυε πθαὰθ τα] ποαπθ ομάϊηὶ βϑαηΐ [ΡΥ], 

51 605 σαπὰ ΠΡ τὶ ΝΌΒΙαμη, ἘΠ απασιπ, Ρ]αῦ δ Δ] γατη ἔα θτι- 

Ἰαγιιπὶ ΟΟΠΐοΤα5: οὖ ἴρ88 οοάθχ Βδυθηηδβ, Οὐ] 5 1π 916- 

τίβαιιθ γϑ 15. ἔᾺ 1115. οι 15. ἴδτη ἸΠΒΙΡ 5. οὖ ΘΡΤΘΡΊΤΙΒ 

πδῖι5 δἴααο ἀποίουιίαβ οϑῦ, ἢ ΑΟΠΑΥΠΘΉΒΙ 5. ῬΘΌ]]0 ἙἰΘ ΘΥἸΟΥῚΒ 

ποίρο οὗ ἑαυτοῦ ἥττων ΥΒΡΟΙΙΘύτΓ. ΟΔΤα ἸΔΌΟΥ ΠΟΌῚΒ ἴῃ Πδο [Ἀθα1α 

αἸΠΟΙΠ’τπα το πθηᾶα ραΐοσο νἀ θαῦαι ΟΠ] θοὔθϑθ ΘΔΤΩΡῈΒ ; 

ααὰπῃ οηΐμα Ῥᾶιοὶ ἰαπίθπτη ἱηπούπουϊης ΑΥΙΒΕΟΡ ΒΔ ΠΙΒ ΘΟΘΙΟ668, 

ΠΟΠΤΙ6 8]105 ΥΘΡΟΥ ΠῚ [ΧἹ ὈΓΟΌΔΌ116 νι] ἀθαίι", πππππὰ Ποο τΤοβίαξ 

τοιηθάϊθτη δα διιοΐουθῃ βαμαπάθτη. ὅθπὸ ΘΡῸ [10616, οὐ ργ- 

οἶραθ ἴῃ Ἰοοὶβ αΠΠΠ ΠΟΥ 115, δι ἀδοΐθι' ΠΟΠ ΗΛΙ ΠΟ ΙΔΤῚ τιϑῖ18. ΒΌ ΠῚ 

(6. ο. 347. 1098. 1096.) ; ἴἰὰ ἰδιηθη, τπὖῷ ἘΠ] ΠΙΒῚ Ῥ61- 

ῬΘη56 οὗ ροβύ ἀπ π8πὶ 80 ἸΔΟΥ]οβάση οορ] δε! οπθτη τα ξα πα πα 

ἀπχουία. ΘΡΟΙῸ ραν ἔΌγ6, τὰ ἐπ υ  8015 Βα] [θη ΟΥ̓ΠΔΪΠΟ 

ΔΌΒΟΙναΥ ; οὗ ΒΘ Ὁ] ναραἴτιβ [ἢ ΘΥΤΌΥΘ ΠῚ. ΠΟΙ ΘΙῸ, ᾿ΘΏ1115 ΤΠ ΘΟΙΙΠῚ 

ἀραΐτ, Ἐαίο δπΐοτη 6χ σοῃ]θοίαγα θτηθ πη! απᾶπα ΔΒ] α], 

“αδιηααθ πηΐθα ἐπέατη οὖ ἸορῚ ὑἴτηδπη ρυΐο, Βεθο δϑῇ ; αὖ Βοιῖρ- 

[ΟΥΘπ, ΠΤ πθτὰ ΘΟΥ̓ΤΙΡῚ5, ΟΠ 56. 080 Ροΐϊι8, αδπι ΟΠ) 8118 

βου ρίουϊθιι5, ΘΠ ὉγᾺΒ : ]1π|5 ΘΠ. Θδῦ ΤΙΒῈ18. ΘΟΠΆΪΘΟΙΊΙΠΏ, ἈΠ|π8 

{ἘπΔρ σου, ΑἸ1τπ|5. ῬΙΌΒας ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙ5. βου ρίουιη. Πδηο Ἰοροπι 



ΡΒΙΒΑΤΙΟ. γΙ 

ΒΘΙΩΡΟΥ, ἘΠῚ ΠΙοιὉ, 1 ΠΟΒΕΓῸ ΘΠ] ΘΠ Δ }610 ΓΘ]ΙΡΊ ΟΒΙΒΒΙΤη6 ΒΟΥ αΥΪ. 

(Ἰὐποιηατιθ ΘΟ] οὔτι 88, ΞΕ’ ν 6 πηθ80, 5ῖν 8 8Δ|16Πὲ0, οοσίς δὲ ᾿πάτπ|- 

Ὀ1ΑΌ1165. ἁὐὖ βα]ίθιη να] 46 ῬυΟ 4 Ό1165 ν᾽ ἀθυθπέμγ, ἴῃ ἰοχίθτη 

ῬΙουαπη το ΤΌ ΟΘΡῚ ; 8145, ΤΠ] τι5 σογίαβ οὐ ἀπ ας ΟΠ] ποπηπ ΠῚ 

ΟΌΠΟΧΙα5, ἴῃ ΔπΠποΟία ΟΠ Θ ΠῚ τα]θοὶ. ὅοῖο αυϊάθηη εββθ, (αὶ 
ΠΠ]Π]ὰπὰ Ἰδοίϊο θη, ΠΪ51 ΠΌΤΟΤΙΤη αἰιοίουζαβ ἀοοοάαΐξ, ἴῃ ἐοχέμτη 

Δα πο ηματη σθηβθαηῦ : ΤΠΘΥῚ5 ἃπιΐο πὶ ΘΟΠ] οἴ α]5, πτην 5 5 ηΐ 
ῬΙΟΒΆΒ1165, Ἰοοιπι ἐδηΐαμι ἴῃ Δα] τ ποὐβ ΠούΪ5 ἀβδιρ πα Π πη. 

Θιιοά 51 ῬυἸπηαυιτη ΘαἸου 5. οἰ οἴτιπι οὐ ἡπαβὶ ργοροβίξιιπι δϑί 
δα ΟἴΟΥ 6 5πππ1π| 1{ἃ ΘΕΓΆΓΘ, τα ΠΟῚ τη060 ἸΘρῚ, 564 φἐΐαπη ᾿πέ} Πρ 
ααοαΐ, ΠΙοομ ἃ Ἀ]ΠΠατια 6 Χ ΘΟΠ] οὔτι ἃ ΘΟΥΤΙΘΘΠΑΙ ΔΙ ΘΙ γ10 6115 οἱ 

5ΘΠΒῈΙ ΘΟΠΟΘα αίαῦ ΠΘΟΘσβΒ6 δϑέ, ΠΟ 1Π1 ααίάοιη ἐθιηθγατίο οἱ 

ῬΙΘΟΙΡΙΕΙ, νου πα οαπιΐο οὐ θυ θηξ! : πιὰ ΠΙσοπίϊα δἢ τηοάοβίθ 

80 6 ΠΠΟΙΓΟΥ τιϑιιβ που, ΠΟΟ ῬΘΠ65 γΠῸ5 ἀοοίοβ. οὐἱῦ ἀθοουποῖο, 

ΟΥΙΒΒΙΠΠΘ. ΘΠΙΤῚ ΤΠῚ (6 Πᾶς 16 Ππ6Ίοαγ6 νἱἀθέμε νυ. ἃ. (ὐδγο]. 

Ηδετπι. δ εἰξα τῇ Ῥυρίαί. 44 ΡΙαπίιτη Ρ. χ. ““ποη τπΐοο ἴῃ 165- 

εἰξαθηα νεΐθγιιπι ἰθούϊομπα 56] ΘΠ 105 6586 γ6] ορίϊπιοβ ΠΡ τῸ5, 
51 ΜΕ] διιγ6 15 ΠΠΟΥῚ5. δ᾽ηῦ ΘΧΆΥΑΐΙ, 5686 Ἀρρυΐμηθ ρυίου 1105 οἱ 
7παϊοίαμη. ε556 Δα ΒΙθομπιπι, οἴ ἈΠ] Δ πὴ τιβιιτηητιθ ΞΟ ρου β 
6856 ΒΘ πο μα ατη, δ 8]105 6586 ΔΙ Ἰ6Π605, 51] (αὶ ἐογίαξβο 6 πὸ 
6 ιμθαδβαιθ ἰοοἿ5 ᾽8τ ἀηίθῃδο βίαϊιθυιηί. Οροπδπη Πεἤτι5 
Ἰρβίαβ ἔθ]. σομ 0 ΠΟΑΪ6 δββϑί, 51 Π1}1], Ὠϊδὶ αοα ΠΡγοσιιπ 
ἀποίπ οὐ δποϊογιζαΐα σοτατη θη αγδίμι, 86] ἰοχἔμηη θη πά πη 
ΘΟΠΙΟΥΤΙ ΠΙουϊδβοῦ ὃ Θυοά δ πηδίχοστιμι αἸβροβιεϊοηθμι, Ὠ]η- 
ἀογῆστα οἰϊαπὰ ἴῃ Πᾶο ΤῈ ἀπσετ ΠΑ] : Πθητι6 ΗΪ5ὶ ἴῃ ρου ραιοὶβ 
ἸοοΙ5, ἀθὶ ἰοχέμβ ΘΟΥΡΘΠΙ5. ογαΐ, 0 δὸ ἀϊβοοβϑὶ. [πἴογ- 
ῬΆΠΟΙΟΠ ΘΠ τη60 ἈΥΡΙ [10 ΠΟ πιιπατᾶηι δὲ ἰδοῖί6 ΘΟΥΓΟΧΙ ; γου 
5Ισα 10. δίδο ΘΟΥΡΘΟΙΟΠ65Β. ΒΘΏΒΙΙΠῚ ΙΟΟΪ τητ]απι ἀβ]ςογοηΐ, 
ΒΘΙΏΡΟΙ ἴῃ ἀπποίδίομθ ἱπάϊοαν. 1Τ)θηΐίαιιο οχ ἢδὸ ρᾶγίο 
1ης6] Πρ τὴ ν 6], ΠΕΠΟαΔΠ) τὴ6 ἰθχίθπτη ΠΙΠΠονἢδητα 
ἉΘβουτῖ856, ἰδ Δἀτη ὨΪζο ἴπι ΠΟΙΪΒ Ἰδοίογ : ἴῃ οεθοθυϊβ, τ] ἐδοαὶ, 
αὖ ΒΟΥ ὑπ ἍΠη ἃ ὙΠῸ (ΟΕ ἸΒΒΊηιΟ Γθοθρίδμι ργΌθαξβο, αὶ βαϊἴοια 
ὨΪ]Π1] τ ο]1π|5 ᾿ρβατα Πα θτι15856, απο ΘΙ ΌΡΟΠΟΙΌΙΩ, 



ΨΠΙ ΡΕΖΦΒΑΤΙΟ. 

Απποίδιο!β ἀαΡΙΟΧ, τὸ ΡΥ δϑί, δα γαῦϊο, οὐϊζϊοα οὖ Ἔχθρα- 

(ἴοὰ. ἘΠῚ τὴ οὐἸοα αἰ!ᾳ6ῃ δηποίαϊίοπμθ πᾶπο ἰθρθὴ βϑάπίο 

ΒΕΥΨΔΥΙ, τὖ ΠΌΓΤΟΥΤΙΠῚ ἀἸΒΒΘΠΒΙΟΠΘΠῚ {π|π| τ] Ο0 ΠΟΐΔΥΘΠῚ, ΠΟ 65 

6] αβιηοα! δὰ δβϑβοῦ, αὖ ἀπ: δ Ποῖα ΔΙ] ᾶτη την 6 δαΐ }πιβέαπι 

αἰβραΐαπαιϊ τχδίθυιδτη Ῥ δ θοτῈ ροββού. (το ῥγεθοῖριι ἴῃ Ἰοοὶκ 

ΟὈΒΟΌΤΙΒ οὐ ναχϑίϊβ ἔδοίιπι εβϑύ, ὉΌῚ ἀαΐ ΟἸΉΠ65 δι Ὀ] ΓΗΔ 5 

ΤΩΘΙΠΟΥΆΥΙ. 66 Ρ]ουιτη 6 Ὀγουτΐαῖ! αδηι τηᾶχῖπηθ βυπααὶ. 

ΟὉ ΘΑΠΊΟΤ6 ΟδιιβαΠι ΠΟΪῈ] πο ηΐο πὶ οὖ ῬΥΟΤΙΒοΆτη ΘΟ ΟΠ τΙΠῚ. 

ΘΟΠΡΘΙΊΘΙΩ δΐ ΔρΡΡΑΓαίπιπι ΟΥ̓ ΟΌτη, απο ἀἸοπηὔ, ἈΡΡΟΠΘΙΕ, 64] 

Ἰδοίου! πιο] τη 80 [ρα παπὶ ἃῇεγγθῖ, οὖ 185] Πδτιβθδτη οὐ δα δῦ. 

Οὐοπ]θούαγαβ ργεοΐογσθα ἀοοΐουιτη ψΙΓΟΥπη, ἀποὺ ΡΡΟΡΆΌ1165 ἃς 

γτηθπηούδία αἸρηξο νἹ ἀθυθηΐαγ, τι οἴ τηθὰβ ᾿ρδῖτι5. τητ]ΐαβ αὐξα!!. 

564 Ὀγουϊδί!β. οδιιβᾶ, ᾿ἢ Θϑημ 6 ηὶ σΟΠ] Οὐχ 51 ἸΠοἸ ἀἸββϑηΐ δέ 

ῬΙΌΒαββοηΐ Ὀ]Όγ 65, 5.15 Θ]ουατηατιθ Πατ ὈΥΙΠλσ τη. ΟὈ] 56 116 

δ ΟἴΟΥ ἘΠῚ ΠΟΤΏΙΗ 816. 

Ἐσδηλ 1ῃ δηποίαϊοπα αχορϑίοα Ἰθοίου! σοηβα πα πτη ΙΧ, 

ΡΟ τα 6 66], αὖ αᾶπ| τηδχῖτηθ ὈΓΘΥῚΒ Ἔββοῖη. [{86π6 66- 

σου ίαΒ. Ορἐϊπιουτιτη 1π ο  ῬΥΘἔΠῚ, ῬΥΘΟΙΡιιΘ ΒΘΥΡΊ ΘΙ οὗ 1 Πδο 

ἔα θυ]1ὰ ἘΣ] 5]16 11, ποΐαβ ἈΡΡΟΒαΪ, απο Πα 16 τηᾶχῖτηθ δα Πο5- 

ἔγατῃ οἰ ποϊἀαηάπτη ααΐ 1]πβἰσαπάατη οοπαάποογεηί. πᾶπο 

αὐΐοτα δῦ ΡοΥΡ γάτα διιῦ ταϊητι5 δοσαγαίθ, ααΐ ἀθη!ατι6 ΠΟ 58.015 

Ῥουβρίοαθ δαῦ γσοξΐαπᾶθ ΘΟμ]οὶ 5θηβ5. ἜΧΡΥΪΤΗΙ νἹ ἀοσθῦαυ, ᾿ρ86 

Ἰη ουῬσοίδιομθια αὖ γοῆηχὶ, αὖ Πονδτη 46 ἸηΐΘΡΤΟ βιρροαϊξανϊ. 

Να δυΐθῃῃ ν᾽ θαῦ βουϊρία ΔΙΙΟΥΠ ἴῃ ΠΠ]ΘΊΠ. ἘΒΈΆΤΗ ΘΟΙΏΡΙΪΆΞΒ6, 

πος τηοηϊαπῇ Ὑ6]1Π|, ΔΘ ΠὉ Π16 1 ἸΘΥΙΟΥῚΒ. Τ]ΟΠΊΘΗΪΙ ΓΘ τΙ5 

βϑῃξθηξδιῃ οἱ ἔογίαββα Δ αΐθητιβ ᾿ρ58 ΠῚ ΟΥ̓ΑΙΟΠΙΒ ΤΟΥ ΔΤ 6 Χ 

ΠΟΥ απ ἀηηοία ΟΠ] 15 πηι πα ἢ 6556, ΟΠΎ1550 ὈΥΘν ΙΔ 15 σααϑα 

ΔΙΟΓΟΥΒ ΠΟΙΏΪΗΘ ; ΠΟΟΘ ΘΗΪΠ, 51 6115 ἸΟΟΌ ΠῚ ΒΙΠ.116 ΠῚ 6 ΠΟΒΕΧῸ 

οοῃἑυ]ββϑῦ, ΘΠ ΡΊΟΙΙ Πα] ΠΟΤΉΘ 6] 118 ἈΡΡΟΠΟΥΘ, (αἱ ὈΥΤητι5 

ἰβύστα Ἰοοῦτη ἰδ αββοῦ, ααπιπὶ Ῥγδοβου τα ταὶ ιτηθῦ ἰρδὶ Ρ]6- 

τη 16 ΒΙΤΉ1]65. ΘΟτΉ οἱ ἰοοἱ βροηΐα ἴῃ πηθηΐθμη ὑ ΘΗ βοϊθαηΐ, 

Ηος ἰαπιθη οοηβάοπίοι. ῬγΟ οι] Ῥοββίιπι, Ππβα αᾶπι ΠΊ6, ἘΠῚ 

ἄς αιτβίομο ρυαν]ουἹ ἀρογθέϊμ", ΔΙΙΟΥ τὶ ἰΔΠΟΥΌΒ ΒΌΕΥΤΊΡΘΓΘ 



ῬΒΖΒΑΤΊΙΟ, ΙΧ 

γΟΪτ550, αὐ ο]ουϊοίατη αααουασαμαῖι, απ 8115 ἀθθίαν, ταὶ ῃὶ 

Ρ51 ν᾽ Δ ΊἸοάγ. 

ΒΌΠΟ Ια Οἴγδθοα πορ ἰηΐθργα ἈΡΡΟΒ (μθατ16. θη ΟΡΟΥδς 

ῬΥοἔϊατη νἹϑαίτι), 56 βαύ15 Βα] 6χ 1185 ᾿ἀθηθ!θτη ἀθοθυθ 610; 

αἀπεοοῦπαϊα δα {Ππβέγαπάπιηι ροθίδῃη ΘΟ ββαυία ατιῦ α{1}1ἃ νἱα6-- 

Τϑηΐα, Δ ΈΓΘΟΥ ΘΠ Π6 516 δΔημποίαϊομ65 πηθὸθ. απὸ ἢΠ6Β 

οοπϑάψαίοβ ἁΠαπαηΐο ἸΟηρΊα5. αι οχρθοίααπι Θχοθββουιμηΐ, 

πιο] θδύϊαμη Ἰθοίου! αῇδυαηί. 864 ἴῃ ἸΟΟΙ5 ΘΟΥΓ ΡΒ οἵ νοχδίϊ- 

ΟΥθῸΒ (ααογατα ἴῃ μᾶο ἔΆθι]ἃ ταϊγιιμ ααδηΐιιβ ῬΥΟνΘὨΌ115 651); 

οὐ ἴῃ 5615 αἰ νου Ιου τη ραγθ5, ἘΠῚ ἀϊα!οοίο Ῥουῖοα Μορα- 

ΤΌ Π515, ΖΉΠ1οὰ Βορούιβ Ιοααπηξαν ἤθη ρούαὶ πο Ῥά11110 Ῥυ ΟΠ χῖου 

6586 δ υἱέγα τηοάπτα ῬΥΟροβιθαπι ΘΧοιμ 66. ΟἸΛΠΗΪΠΟ ΟΘΟ,Βί1- 

. ἀαύαπη ΤῊ] ἃ Ὁ 1Π1{10 οὐαῦ Πα] δτ ἴῃ ἰοΐο ΟροΥῈ αι οϑ ΟΠ Θὰ 

ἙἸΠ ΟΠ οτὴ ᾿ηὐαοίδῃα ταϊἐζογα : τη ατπιᾶ Τὸ ρου Ποϊοπαἃ νἱχ 610] ροΐεϑί, 

ααδηΐιβ ΤᾺ1Π1 ἰαθον ΘΧμδυν]Θητι8 {ΠΟΥ : ΠΤ [ἢ ᾿ΠΗΤΙΠΊΘΥῚΞ 

ἔδσ Ἰοοὶβ οὈβουυ ΟΣ θ15. 0586. ΒΟ] οηθτὰ δχοοριζαυθ οΟδοίτ5 

ΒΠ|, ῬΑΥΏΙΩ ΟΡΙΒ ἴῃ ἢ] 5Π1041] Ἰ0015 αὐζα]ουαπῦ ᾿πίου Υθί68, 

ααοα ρΘητι8. ΠΟΠΊΪΠΠῚ 1Π ΥῸ5 Ὀ]ΔΠ1Β οὐ οαἰνὶβ ἔθυ8 {ἸΡΟΗΙ 

ΠΟΟΒ ΔηπούδίομοΒ. 51185 84 [ἈϑΌ ἀππατὴ ᾿ιβα 6 ῬΥΟΙΙΧαΒ ΟΡ ΘΘΥΘΓΘ 

ΒοΙϑηῦ : ααστη γο]Ὸ 86 ρευρθχυτῃ οἱ ᾿πίτοαύπτη Ἰοοατα ΡοΥ- 

γψϑηΐατῃ {ππουϊΐ, αὶ βῖίοοο ρθᾶθ ἰγδηβοιμπῦ (απο ἀΙοα πη), απέ 

ααδοβθομθα δ6ο Ὀγθυιου οὖ δι ρα ἰγαοίαηΐ, τὖ Π1Π1] ΘΟΥῚΙ 

6101 ροβϑιύ. ὅτδ απ 18 5ἰηΐ, ρϑυπγαῦα τ21Π11, ῬΥ Θ ΒΟΥ τη 1ἢ 

Πᾶς ἔλθυϊα, βοϊνεπαα β5θβθ8 οδύμπ]ογαηῦ. Θυούαμῃ πα]ὰτὰ ἀ6- 

{Ρβοίαν!; 564 6 ΟΠ ΓΑΥ] ΒΘΙΏΡΘΙ ΟΡΙΠΙΟΠ ΘΙ αὖ 1π ΤῈ ᾿ποογία τη 8]8]. 

αθδτη ἰδοθηάο ταπθιη ἔμοοα Ἰθοΐου]. ΝΊΠ1] βοῖθῃβ ᾿ΠΟΧρ]1- 

οὔατα ὈΥδοίθυ, Ὠ1Π1] οογΐε ἰηϊθπίαύιμη τ6 1. Οποα 51 

1ἀθη  ἀο1; ΤῸ ΒΕΘΡΙ8, 1ἢ ΘΥΓΟΥΘΠῚ ΠΟΙ ΘΓ] πὶ (Πδ 1 ΠΤ Δ ΉΤΙΠῚ 

οδῦ οὐ Τα 10), νθηϊᾶτ ΘΟποθαθὺ Ἰθοίου, αὶ ΠΟΙ]ΘΗΒ. ΘΥΓΆΙΘ τηδ] ῦ, 

Π8 ΠῚ ΘΟμΒΟΙτ5 [ταιᾶαγο. ΟἹ Θαμάθμι οδιιβᾶπι ατιθὸ πῸπ ροίτιΐ 

1086. Ῥυ ὈΜΙΟΥ οπλθηαγο ἰοοα (ταυ]ία δὐΐοιη Βα). ἐδμιθῃ 

ποίαν!, οὐ 1η]οούα αἰ ὐαίο 6, [6] ]ΟΙΟΥῚ ἃ]ουτιη βαρ δοιίδί! οἱ 

ΔΟΌΙΩΪΗΐ βαμαμα το] αι, ἴπ μαο [αι] ρυφοΙριιᾶτῃ ΒΟΥ ὯμῚ 



Χ ΡΒΕΒΖΦΕΑΤΊΙΟ. 

ΠᾶΥΔΥΪ ἴῃ Του {π6 615 Πουΐοῖβ εὐ “ο] 1015, αἴ ΠΟ 5815 

δοουγαΐα ἃ ῬΥΪΟΥΙΌιι5 {ταοίαϊα ογαηΐ, πθαπθ δάθο ππηο ἰπΐθογα 

ΟΠγμΐηο νἱἀθηΐαυ; ὩΔΠ ῬΙΌΟΙΙΥΙΒ 101 τηᾶχῖτηθ ογὰϊ ΠΠΟΓΟΙΊΙΠῚ 

ἀερτγαναῖίο. Ι͂ἢ πᾶ ραγΐα Ορδυὶβ ταυ]πιπλ ΤΠ Ῥγοϊαογιιηξ 

ΔΒΥΘΗΒΙ ἄπο 46 ἀἸα] οί θο]οα οὐ Τουῖοα Π10ΥῚ; τη ααῖθιι5 

νι" ἀοοίαξ τἰτϊαβαιθ ἀἸα] θοῦ ΠΟΥΤπα5. οὖ συύϊομθβ δοσαγαΐα, 

“αδπατιαπι ΠΟῊ ΒΘΠΊΡΘΥ 6 ]Ἰοἰ δον, Ἰηνθβεσανῦ. ] ΤΊ πλιιπη οἰ]ατα 

ὉΡίαας ἔοτα δὰ ΠΠαβίταπαβ ὨΟΒΟΙ {ἈΡυ185. ΤΩ]Π1 Ἰηβουνηΐ 

(οιησαϊα Αἰθοε γϑ]αϊαγιιπη οΟ]]θοίο Δ0 Απρ. Μεϊπθοκίο 

οὐταία εὖ δηποίδιομιθιιβ ᾿πβίγιιοῖα ; Οὐ] 5 ἰδτηθη ΟΡΕΘΙῚΒ αἰϊ- 

ΤΙββίτηι ἀθβι ἀθγαῦαν Δάπτιο ᾿ηαοχ. 

Αἀάδμηα!5 [ἢ οα]σθ ΠΟΤῚ ΒΕ] ΘοΥΙ5 ΟΡ {α1558 (160, 566 αταπιΠὶ 

ἄϊο5 ἄϊθιη ἀοοραΐ, τηϑ]οσα απεράδτῃ οὗ πονἃ ᾿πΐου ΒΟΥ ΘΠ στη 

τη! ΟὈΪαΐα ἴῃ ΡΡΘΠασθὰ Ῥοίι5. ΤῸ] ΘΟ γ6, Π8ΠῚ ΟἸΠΠΙΠΟ 

οχμαϊίουθ νίβυση δύ, αὖ ΟΡ ΒΟΌ] απ τηθῖπι ΟΠΊΠΙ1115 ΠΠΙΤΠΘΥῚΒ ! 

ἀπάτα τηαχίπιθ ἈΟβοϊαύιπι Ἰθοίου! ἐγαάθγθμα. Ῥαῖοα ἀθηΐατιθ 

4θ τὸ φυδυ ον! ἀἰοοπάα βαπί. ΑὐἹβίορμπαποια Ἰηΐθργιπι (161, 

ἃ 4πὸ ταῦϊία [ουΐαββα υθοϊάθυθ νϑΐ Ἰθοίου δυιβίουιιβ εἴ αἰ έτα 

τιοάπτη ἀε]οαΐβ. ϑ64 σαογηίητιβ πᾶ ΠΟ ΘΧΡΌΤΡΆΠΑΙ ΤΑ[ΟΏΘΙΩ 

1Ἰη5ἰβύθυθυα, τα ]ζα τη ἀἸββαδθθαηΐ: πραᾳ6, πῦ ξαῦθαν", 5015 σατιβδθ 

65β6 νἱάοθαίασ. Ῥυϊσηθπι οηΐτη {Ππ4| 1π ΠΟΒΕΙΟ, ΠΙΒῚ Οατη ἀδ]ηΠῸ 

τηᾶχπηο εὐ ἔθυε ΘΟΠΠΟΧΊΙΟΠΪΒ 86. ἰβΠΟΥΒ ΙΠἰΘΙΤ ΡΌΟΠΕ, 

βουΐ πο ῬΟββ6 ΒΘΠΘ ΔΙῚ : Βέθ 06 δηΐτη ἢΐ, αὖ πΡῚ ΟὈΒΟΟσΠιιΠα 

ὉΠ απο οχοϊᾶαβ, ταυ]ΐα βίπηι! ΠοΟΠβἐββίτηα οὐ Ῥα]οΒουυϊπια 

ῬΙΓΟρίοι βθηϊθηξϊος ποχύτη Ἰην 8. [0]Π]6 6 οορανῖ5, Οἐποιπδά- 

τηοάϊστα Ππᾶπο ἰρβᾶτα {Ρυ]ατη Θχραπροπᾶο οὐ οαγίαμαο ΠῸῚ 

τηΐητιβ ααπι σθηΐαπ δὲ νἱρίητ! οοἴο νου ΒΙ θῈ15 Τα] ΠΟΙΌΊα Τα 

ΠΌΡΟΥ οαϊἸύον ΔὨΡΊΙοαητι5, αἱ ὨΙμηἶδο τηο ββέϊας Ἰθοΐογιιπι 60η- 

ΒΠογοῖ. ϑᾶπο πος οβί νῖπι ᾿πΐουσα ΠΡ Υ]5} Θά αποά Ρ]αγῖπηα 

᾿ππρυδίοα Παθοῦ ποβίου ὃ ἀοϊοπάνμη αὐϊάθπι εβὲ θαμὶ 886 

τηογαπὶ ΠΙσθμζίατα [οι ΡοΥ 115, αἰ θ5 νιχῖς Ροοίαᾶ : πθατπ6 πΟοΒ- 

ἔστ οδύ ἀοίομαοστο 8.64, φιδπααχα ἴῃ ΒΙ Πρ. }15. Ἰοοῖβ Ππαθθαΐ 

οομλΐοιβ αοα τηοάοβίαβ αὐ 65 ἰοοἀαΐ, ᾿ρβαγχη ἰδιηθη ἔθ] στα 



ῬΗΖΒΑΤΊΟ. ΧΙ 

Ῥιοροβιύαπι ἰαιι 4 0116 αὐ οουίθ ᾿ΠΠΟΧΊΙΠῚ 6586 ΘΟΠΟΘ ΘΠ Δ11Π} 

εϑί. Νυμπαιδτη ΠΟῚ ΥἹΠπιπ| ΤΡ ΘΠ Πα, Πα πατιᾶπι ΠΟ γἸ αἔθιη 

ἰαπαί, ΤΙη Πᾶς 1088 Ἀθια, τ ἴῃ Ῥαοο οὐ Τ γβιβίγαία, πο ἀ1π4 

ΘΟΠΒΙ ΠῚ Παθοῦ σοΙηοιι5, ααᾶτη τοῦ οἰνιθτι5. 5115 θ6110 ἀπο 

ΔΙ ΠΙοῦ5. Ῥᾶσοιη ΘΟΙ ΘΠ δ : ἴῃ ΔΝ ΘΒΡῚ5. ΠΙΤηΠιτη {ΠΡ Π4Ὶ βέπ- 

ατὰπὶ ἔδϑθννο Ῥουβυηριῦ : τὰ ΝΌΒΙΘΙΙΒ. Ῥγανγαπι οὐ ἀθρθΠ ΓΘ ΠῚ 

αἸΒΟΙΡΙ Ιεθ. ΘΟΠ ΠΟ πο πὶ ἀατηηαῖ : ἴῃ Ανθριιβ οὖ ΤοΟΙΘΒΙ Ζιιβὶβ 

Τ Δ ]Δ 1 ΓΟΙΡῈΌ]ΠΙΟδα ΔΩ 15 ΠΟΘ 1 ἰδηρῚ ; τὴ Τα 1115 Δοοι- 

ΤΊΤΠΘ 1 ἱΠΊΡΥΌ τη (θη ΡΌΡΊΙΠ1, Ῥ8ΟΙ5 Ῥου πι θαἰοσοιη οὖ θ61}1 

ΒΙΆΒΟΙΌΠῚ, (ἸΘΟΠ 6 ΠῚ ̓ πνθ {πι; [ἢ Ἰὐδ 15 ἸΔΠρΊΙΘ ἢ 6 ΠῚ Πλιι516 88 

ΘΕΡΟΘΒΘΟΒ ΘΠ ΠΠοποπι ποίαϊ : τη ΓΓ ΠΘΒΠΠΟΡ ΠΟΙ Ζιιβ15 Τα ἸρΡΙἄθια 

ψο]]Ποαΐ, οὐ ΟὈΙίο να τη] Ὀγα 51 (θη ΟΥ5 ᾿ηβθοίαξατ ; 

ἀδμῖαιθ ἴῃ Ῥ]αΐο, αἰνθυβαθ οὐηηῖηο 1π610115 [Ὰθ1118, ἸηΒδΠτιη, 

ΘΟ ΔΠΠΟΙΌΙΩ ΘΊΆΡΠΙΟΘ ἀοριπρὶ οὖ ἀγαθοί, Ῥυφίογοα 

γοίθυ πὶ ΒΟΙΡίοΙ απ. ᾿101ῸΒ ποη 1460 {ρα ποηΐδιητιβ, τὸ δαί 

ΤΊΟΥῈΒ 101 ἀδριοίοβ ααὖ ἔ]5ὰ8. οὖ ργοίαμπαβ δου (6 ΤΘ 15 

αἸνΊΠ15. ΠΟΙΟΠΘΒ. 1Π|01 Ὁ Πητ5 ; 566 οαπιΐθ, Δη δ 15 ἰαηξατη 

ϑέπα!ϊο 86 Βοιθηζε ἀποσθ. {Π{π| Ποὺ 516, ααπιτα ΠΟῚ τηο6ο 860]- 

δδϑοθηΐπαμη οὖ Δα] ουτιπι, 566 οὐϊα πη ῬΙΘΙ ΌΤΙ [ἢ ΟΥΑἰ] τη 5011- 

Ῥούθιη, ῬααΙοι [185 ααπὶ Τηᾶχῖπηο ΘΟΠΒ] ΟΠ τ1πὶ ΕΠΧῚ ; Ια] τι6 

ΒΙΟῸΌΙ ΟὈΒΟΟΘμα οϑϑαπῦ, γ6] 5] η10 ὈΥδοῦθ 1, γ6] {10 115 γΘΥΌῚ5 

ΘΧΡΙΙΟΔΥΙ, ΠΙΒῚ τη Ῥᾶτιοῖ5 ὩΠΠ ποῦ ἸΟΟΙ5 τη]6 απ ρΆγτΠῚ ἃ ῬΥ]ΟΙῚ- 

θὰ 1ηἰθ]]θοὐ!5, τη ααϊθιι5, τι τα ππατη οὐαί, ρϑπ110 ἀπαΐππι5 1π|-- 

τηογαὔτι5 5111, τα, ἔδτηθη τιῦ ἴῃ Ἔχ ροβιθίοπθ, σα! απ ΟΠ ΠΒΊΟΗΪ 

6586 Ῥοββού, β6άία[ο νἱΐαιθ πη. ΟἸηηΐηο (6 ἤὮδΟ 16 5815 οὐ! νΠ], 

ααδτηάπαι νἱχιῖῦ, ΠΟΥ τ ΔΙΊ Δ Ἢ 1551 Π11 οὖ 8 Π6 ΟΡΌΙΩΙ, ΝΊΘΟ]ΑΙ 

ἜΠΙΡῚΙ ΓΘ ΑἰΧἹ1, βοηθη ] τη ἴῃ (6 θΒΙ ΟΠ ΘΙη τηθᾶπὶ ΠΟΥ 16, (αὶ 

1ῖῃ. ριφΐαϊοπθ δα βαἀϊποπθηη ῬΑΥΙΒΙΘΉ56 1) «πνθ 8115, “ΝΟΙ 

Ἰαάδτηιιβ, ᾿παιϊπΐ, (ὐαΐα}}1, πθαπθ Τα !πουῖιπη ΡΙΌρΡ6 αποίαποί 

βιαηῦ ροσίαγιτη, ἴαϊβα [τούδυη. ΟΡΙ πο η6 ἸΙοο [8 1η ; ΟΥ̓ΘΟΙΠ,15 

ἰδΙηΘ ἢ ῬΘΙΌΘΙΔΠῚ ΤΊ ΠΘΙ6 5110 (οἰ ππΠρΡῚ οαἸτοΥ68, (αἹ Τ Δ 115 

δαοίου 15 ΟΧΡΌΡΆΠαΙ5, 1 οϑῦ σαβίγ Π615, ΟΡ ΟΥ̓ ΔΠῚ (οι ριιβαῖι6 

Βαθατη σΟηϑιτηιηί, ΠΙπΟ 5: 06 [Ἀ{ἸΒοῖ0 οὐ ἀγα ττπ" ται] αΐα 



ΧΙΣ ΡΒΆΕΑΤΙΟ. 

ΟΥ̓αΙΙΟ ; 6Χ Ὑ6 ΠΟ 115 ἸΠΠΡΟΥοοΌ 5. ΔΒΓ ατ5. ΒΡῈ δαΐ πῸ]} 85 

ΞΘΏΒΙΙ5 Θ᾽ Το Γγ ἢ 5. ΟΟΙΒ15 σοῦ ΔΥΌ ΟΙ]15 τηδποᾶ εὐ σπουνὶα Ἰδοθμξ 

δτριτηθηΐα : ἀθπία 6. οδάἄανου δοἰΟΥΒ5, ΠΟῚ γίνττα οὐ Ὀ]Θμτιτη 

ΞΔΏΡΌΪΠΘ. ΟΟΥ̓ΡΙΒ ΘΠ θοῦ, ΑἸΗ εχ 1ρ80 ἰδχύπ αὐϊοατπ!α ΠΟῚ 

Ῥ δου ογαβοσιιηῦ  π66 Ῥπάτΐ 1105 58 νουρα, 585 ἀπδποατ6 

βοηξθηταβ τη Άτοῖτθ, δα βαμαπάδ γε] οθαποοπάδ, απ ἔδοογδηΐ 

ἴρβὶ, νυϊηοσα. ΑἸΗ Ἰαβοῖνα απξθα6, ΒΕ 58 Ὀ] ΘΓ πηατι8 ΟὈΟΕΤΊ15- 

5ἴπια, 5176 σΟΙΠΤΠ ἢ ΔΙῚΟ τ] ]πογαηΐ ; δοοια!ΐαπιθ, πὖ ΡΠ ΟΥῚΒ 

Ξθοοῖο βθδτα 16 101 γοϊαηΐεβ Ἰρπουδηίίαμ, ααϊἀσατ!α Ποὴ 1πΐ6}}1-- 

στιηΐ, Ῥτὸ ἱποοδῖο μαρθαπῦ; αυϊθαμια πεβοιπηΐ, ἀδτηπθηΐ. 

Αδιέ, τῇ ἰβέουττη ΘΧΘΠΊΡ]18 ΤΕΡΆΠΙΙΙ ἢ ἸΠΙΏΤΊΟ γογῸ; ΟἸδ ΠΤη ἴπ 

ὨΟΒῚ5 ξαϊῦ, Π181] ᾿ποχρ] οαὔατη, Π1}}}} οοτία ᾿ητοηζαύι πη ΟΥΩἸΒΊΤητΙ5. 

Νίδο οπῖτι ΠΟΒ ᾿ΠΟΌΒΔΠΑῚ ΒΌΤΊ18, 51 ἔτη διᾶαχ ἔα ἀραὶ γοΐοσεβ 

ΤΟΥ ΉΤΩ δὲ ΒΘ] ππὶ ΠΟΘΠΔ.᾽ἢ 

ΝΌΠ ΠΉΪΠτ5 δαΐθῃ τηῖτιπὶ αιδιη ἀοΙοπθπιπι οδὸ πυβα δ Τη 

ΔΌβοϊαύατη οχίαυα Πιθσίοοῃ αἹοὑ0η18 Αὐϊβέορῃδηῖοςο, 14 αυοᾶ δα 
ἱπέο! σπάση ποβέσιμι, αὖ 84 ομηθπἀδη τιπ ὈΥΘΘΒΟΓ ΕΠ ἴῃ ΡΔ- 

ΠοῸ 5. οὐ 8115. δἸυβιηοαιϊ ᾿ονιουθαβ τοῦθ. ταῖστιπὶ ἀπαηθατα 

ΟἸΠ αἐΐβ δ]αϊαστιπι ἔργα ποιὸ ἀπθιΐαγα ροΐοβί ααὶ ααδιη Ῥεοα- 

Ππατῖβ 516 βίυ α5. σομοβ οἷ 80 ΟΠ 8110 ΠΟῊ ΤΟ 0 ῬγΟΒδῖοΟ 

βοᾷ οἰϊατη ροθίϊοο ἀϊγουβαβ τοραΐοί, Οϊα ααοα πὸ νοσαῦα- 

ἴοσθτη αὐϊάοτη ᾿παοθπι μαθοτητιβ, αἱ 60 ΠΟΙΏΪΠ6 αἸρ 5. 510} 

Νίαπι (ὐὑδγαναῖοο αἰ ρ]οσυσησιιθ ἀϑυσραύπν (ΟΧΟΠΙ ἃ. 1899), 

ταγρ ββίτηἶβ οὐ δα ᾿ΠΠΠΠΠΘΤῚΒ ΘΥΤΟΥΊΌῸ5 τοίου τι οϑὲ, δ ΒΡ} αυϊπηᾶ 

οὔατα οὐ, Αἀᾶς ααοα νἱῦ Ὀοπτιβ ΑΥβίορ δ Π15 δα ΟΠ 6 

ΚΚυιβίουίαπα τιϑὰβ οϑί, οἵ απ θη) ἴῃ ΠῸΠΊΘΥΘΠΟΙΒ ΨΘΥΒΙΘΤΙΒ 

ϑοααϊαν ; πὸ ποθ Πα]]}π8 ἔθγθ 6] 5. τἰϑὰ8 50, Νϑαπθ ΒΟ 

ἀοβι ἀουῖτπι οχρ οὐ Πμοχίοοη ασθοοο- Πρ] οαπτι τι απ ΧΔΗ, ἴῃ (0 

ΠΟΠΗἶΒΙ Ῥαποῦ ααδοδπῃ ἀἸ ΟΠ Π15 ΘΧΘΙΉΌΪα τπθτουδίτι (ἢ ρ ἰββίπηα 

ταηρτιηζαγ, ΟἸΑΪ5515 ΟΠ ΏἾη0 απδ6 δα οὐ οδτ οἵ ΡΥ ΆΤΩ ΓΔ ]ΟΆΤη 

ἘΠ βία πάτα ΘΟΠΟΙΥΙ ροΐοταπί, ὙΠΠ5 ῥγοθΐοσθα Ῥ] αν μηῖ8. δὲ 

πος νοοαθυ]αυίατη ἀθαπᾶαξ ; ποαπο αυϊδαπᾶτῃ ἀπέϊαπο ἱπα οὶ 

Βυαποκίαπο ργοβίαῖ, ϑρογαπάπῃηιν ἰρίξαγ, ααστα ἑαπέιπι μοαϊο 



ῬΕΖΕΑΤΙΟ. ΧΙ 

γίροαὺ αἀγδιηδίιοουιπι ΟΥ̓ οοΥμι βύπάμαμη, ποῆτιθ ὉΠ ΠλτιΓῺ 

Ἰοοῦμπη μαθθαῦ ΘΟ] ΟΟΥ απ ὈΥΪΠΟΘΡΒ, δα πππτὰ ἈΠ] Δ Πμο αὶ 

1Π60]ΊἸΘΘ ΠῚ ἴῃ ΠΟΒΕΓΙΠῚ ΟΠΊΏΪ 5 ΠΌΠΘΙΪΒ Δθβοϊαύπμη οοπίοχαί, 

απ 165 ΟΠ Π]ΔΧΊΤηΟ ΠΟΙ Υ πὶ θΟπῸ οχίδηξ ἴῃ  βο] 1), 

ΘΟΡΒΟοΙοια, Ἐλαριάθια, Ῥιπάδυιη, Ἡογοάοΐαμη, Ρ]αίοΠ 1), 

Τοιμοβίμθπομι, Χοπορῃομπΐίοια οὖ ἴῃ 81|105 Ὀ]ΘΙΌΒαΘ. νοίοιο 5 

ΟΡἐΙΠγδ8 ΒΟΙΡύον 5 ποίϑ. 

Ηδφὸο ἔογο βυηΐ, ἴ,, Β., αδ (6 1πϑύπίο ΘΟ ἢ5 Πυ]πιβ ΡΙΌρο- 

βιῦο οὖ ΘΟ 5110 τηοηθηάα ογαηΐ, Οὐποά 51 {101 σου σουτιπη ρυἱποὶ- 

Ῥθπα γ6] Ῥᾷ.]1]0 Θπηθ Δ ]ουθυα οὖ ΒΘΏΒΙΙΠῚ 6}115 Ὀ] ΔΗ ΟΥ̓ ΠῚ ΘΔ τη 

ογαῦ 861, ΠΟῚ ῬΟΘὨΙΓΘΌΙΌ Π16 ΟΡΘΙ15 Βιιβοθρύ!, ογαν!β 1Ππ|5 αα]- 

ἀοπὶ θυ] ΌΟΥΙΟΒΙ. 56 ὕδτηθη ([[6017) ᾿ποιη61, Πρ βᾶπη αὐ] 461 ΒΟΙῚρ- 

ἔπγάτη; Ο118115 ἃ 1050 ΘΟγη100 ἀαἴα δβῦ, (ΠΟΤ Πτ15 ΠΟ] ΆΤΩ τϑί- 

{αϊαχη [ΤἸ ΒΡΟΥΌΠΊῸΒ ττ]ὰ οὐδίαηῦ, τι ΠΌΤΟΥ Ίιτη ἴπ τη] {15 ἔα θ11115 

Ῥατπιοῖίαβ, ὑγδ ΠΠΠΟπτιπὶ ΘΥΔΤΩΤΉ Δ ΠΟΔΤ Τὴ οὖ ῬΥθοθρουτι μι ̓ΠΒΙΡῊ 15 

αἰβοσερδηΐα, τηᾶρηδ νἹΠ]οΥαπὶ ᾿ηγοουαίουτιτη οορία, θα ιθηΐα5 

ΤΟΥ ΔΥΊΟστιτα 1 θυ ΡΟ] Αἰ] ΟΠ65, ΠΘΉ]Ο 116 ἉΙΙΟΥΤΙΤῚ ΘΟΙΩΙΟΟΥ Τα ΓΘ ]161ι1-- 

Δ. ατη, Ποῖα πὶ ΑὙἸΒΕΟΡ Δ ηἸοαΒ ΘΟ ὈΓΆτητι5, ἀθϑι ἀθυτασα, 5'06- 

ΤᾺΠΑΙ ργοΐδοίο 1Ππ6 Ἰοοῖβ ποτ οϑ : ΠΙΠΙ]Ου Ιηι15, απδ μα] πᾶτη Πϊο 

1Π10 απιεοβῦμπι μι οα]45 ἈΠΟ ἃΒ]ΘνΥ]ΟΥ ΘΒ ΑἸ] πα Ίοατα εὖ δα Παιμάστη ρεῖ- 

ἀποοῦο ΠΟΙ ῬΟΒΒΌΤΩΙΙΒ, ΠΟΘ ΔΡΟΙ ΙΟΥᾺ ΥἹῦ]ἃ ΤΟΙΠΟΥ ΘΙ, Ῥ]ΘΙΤη-- 

απ ἐδτηθῃ [αχίμβ 60 ἀβατι6 δπηθπαίτιβ οὐ Ῥουρυγραΐτιβ οϑύ, πὖ 

ἴδοι!ο της} ]Π]ΡῚ ῬΟΒδΙῦ : ΟΡ Θμπὶ αἰ νούβιιβ οϑὺ ΑΥΙΒΓΟΡ ΒΔ Π65 

ΒΟ ΙοΥττ5. ἃ σα]ραΐο ἰδίο Βυτιποκίαπο. Μυ]οΟ τηΐητιβ ΒΡΘΙΓΆΤΕ 

Δα αθάσητιβ ἴΌγο, τ ἰοΐδτη νἱπὶ ΘΟΙΉΙΟαΠὶ 6]118, οὖ τα] 0116 65 

αἰδθαια γεοοπα τα Δ]ΠΠΠΙΒΙΟΠ 65 απ θ6Π6 ᾿π Πρ Υο οὐ φοβυϊΠΊΔΤῸ 

ῬΟΒΒΙΤΊ5, δἴαθιθ 1051 οἱτπι βρθοίαίογοβ ΑἸμθηΐθηβθθ. ΝΟΌΙΒ 

αυϊάοτη, αὶ ΤΗὐτηδ πὰ ΤΟΙ Ρ Ὁ] Ιο ΑΥΠΘμΙθηβίπτη ἰἃ ἐθιη ρου 5 

ΘΟΠ ΑΙ ΠΙΟΠΘΠῚ, οὖ ΤΠΟΥῈΒ 80 ΘΟΠΒΙΙΘ ΠΟ ΠΠ165 ΘΟΥΙΙΠῚ νἹΐεθ τι Πογη685- 

1ο δ ΓΔ ΠΟΠΟΙΏ, οὖ ΟΠΔΏΪΠΟ ΤΌΤ ΠῚ ΟἿ ΟΔ ὙΠ ΠΙΒΓΟΥΔ ΠῚ, ΠΟΠΉΪΒ] ΘΧ 

Ῥαγία οὔ ραγιιπὶ δοοιιγαία σορηΐαβ Πα θΘατηιι8, Ἰαὐθαΐ τη θη ῬΆΥΒ 

ἸΘΡοΥῚΒ ΑὐἸβίορ πα η]ο], πιιηατιαπη ἔουίαββα οἰ ἀπ δ, ἤΘΟΘΒΒ6 δύ. 

ϑοα ἴῃ {αθ0}15. 6] 5 Βα ΡΟ ΟΠ θιι8, τιῦ ἐταρτηθηΐα τοῖα}, Βα 15 



ΧΙΥ ΡΕΖΕΑΤΊΙΟ. 

ΒΙΡΕΙΊα6 τοϑίαϊ, αποα ΠΟΡῚΒ5 ἸΠΡΘΠΪ 6}115 ῬΙΟ Πα αἸ δ 5 γαβίδο 

οὖ ΒΙΠΡΊΪΑΥῚ5. ΤροιἸἐδ015. Δατ ΓΟ Ποῖα τηογοαΐ : πρῆπα ἀπ ὲ- 

Δ γ6 Ῥοβϑιιπιι5, απ], αὖ τη οοτποοαϊα δηαπα Αἰέοα ῬΑ] Πηδ Τα 

1116 ἐπ}10, 516 πᾺ]]15. ΘΠ ΘΟΠΊΟΘΟΙδ6 ΒΟΙῚΡίοΥ, Οα] αβοῦπαθ ἰθι- 

ΤᾺ 6 δι δου]. ΔΡΡΙΌΡΙΠ πᾶν αὐ, π ἀἸσΟδΠ ἐδ πᾶν αὐ δι ν] σου. 

ΗΒ ῬΥΦΟΙΉ15515, ΠΔΠΟ ὈΥΙΠΊΔ ΠῚ ΓἈθ] τη ἴῃ ΘῈ] 1οτιπι δα τ{1- 

ΤῊΤΙΒ ; 6186 51 ΘΟΠΒΠ] ΠΤη, πὸ Βιιβδοθρίαθχῃ δῦ ΠοΟ οριιϑ; αβϑθοσία 

που, Βρογδίαπηααθρ {101 αὐ] αΐοθτη αὐία] θυ, ορύαϊιπηι τη1Π1 Θ0Π- 

ἐϊηροῦ, ΟΡΘ ΔΤ ητι6 πΊθᾶ 1] Ὀ6Π6 ΟΟἸ]οσαίδτα οχ᾿βίϊπηαθο. ΒΥΘΥΊ, 

ΒΡΘΥΌ, δἰ[θσα ἃ ΠΟΌΙΒ δ οὐ αἴπ6 ῬΙΌχίτηᾶ ΠΟΒΕῚ ἔα τ]α Τπατ65, 

5111} τη0610 1ηδ χποία, πῃ ᾿ποοῖὴ ΡΥοαΙθ1. Τηΐογαα, Ἰθοΐου ἢπι- 

ΤΊΘ 1556, 46 ἤοΟ Τῆ60 ΘΔ Ιο πα π οριβοιίο Ἱπαϊοίττη 1616 

οἵ ῬΘΠΙΡΉ ΠῚ ἔδυ 5 1ζου τη ΓΘ. ΠΤ τι6 ΤΟΡΌ. 

ὍΆΑΒΑΜ ΒΕΡΤΕΜΒΕΙΒ 91Ὲ 29", 1845. 

ΟΟΝΘΡΕΟΤῸΝ ΤΠΒΕΚΟΚΌΜ. 

ΤΑΌΥΙ δα μᾶπο {Ἀθυ]απι οπθμἀπἀδτη ἃ ν]15 ἀοοῦ5 Δα: θ1 

ϑιιηΐ Βανθπηδβ (ΕΠ), Ῥαγιβίθηβοβ 165 (Δ. Β. Ο.), ΕἸουμΠὶ ἀπὸ 

ὈΙΘΠοΟΙΠΘοο Τιαυγθ 8 η86 (Τ. δ); οἱ δ᾽ αϊοαπο- Ρα]αὔϊπιβ ( αἱ.). 

Εχ αὔθ ποίεδο Ῥυοδίδ 10115 διπέ πὶ, Δ. τι Ψια, τπάϊοοτη 

ΠΡ γόστπ ρα Πιπάοτί, Ῥυφίαϊς. δα Απποίαϊοποβ ΑὐἹβίορῃ. 

Ῥ. ΧΠ1-- χΎ]. 



ἘΠΟΘΈΕΣΙΥΙΣ: 

᾿Ἐκκλησία ὑφέστηκεν ᾿Αθήνῃσιν ἐν τῷ φανερῷ, καθ᾽ ἣν πολεμοποιοῦντας τοὺς 
ῥήτορας καὶ προφανῶς τὸν δῆμον ἐξαπατῶντας Δικαιόπολίς τις τῶν αὐτουργῶν 
ἐξελέγχων παρεισάγεται. τούτου δὲ διά τινος, ᾿Αμφιθέου καλουμένου, σπεισα- 
μένου κατ᾽ ἰδίαν τοῖς Λάκωσιν, ᾿Αχαρνικοὶ γέροντες πεπυσμένοι τὸ πρᾶγμα 
προσέρχονται διώκοντες ἐν Χοροῦ σχήματι" καὶ μετὰ ταῦτα θύοντα τὸν Δικαι- 
ὄπολιν ὁρῶντες, ὡς ἐσπεισμένον τοῖς πολεμιωτάτοις καταλεύσειν ὁρμῶσιν. 
ὁ δὲ ὑποσχόμενος ὑπὲρ ἐπιξήνου τὴν κεφαλὴν ἔχων ἀπολογήσεσθαι, ἐφ᾽ ᾧτ᾽, 
ἂν μὴ πείσῃ τὰ δίκαια λέγων, τὸν τράχηλον ἀποκοπήσεσθαι, ἐλθὼν ὡς 
Εὐριπίδην, αἰτεῖ πτωχικὴν στολήν: καὶ στολισθεὶς τοῖς Τηλέφου ῥακώμασι 
παρῳδεῖ τὸν ἐκείνου λόγον, οὐκ ἀχαρίτως καθαπτόμενος ἹΠερικλέους περὶ τοῦ 
Μεγαρικοῦ ψηφίσματος. παροξυνθέντων δέ τινων ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τῷ δοκεῖν 
συνηγορεῖν τοῖς πολεμίοις, εἶτα ἐπιφερομένων, ἐνισταμένων δὲ ἑτέρων, ὡς τὰ 
δίκαια εἰρηκότος αὐτοῦ, ἐπιφανεὶς Λάμαχος θορυβεῖν πειρᾶται. εἶτα γενομένου 
διελκυσμοῦ κατενεχθεὶς ὁ Χορὸς ἀπολύει τὸν Δικαιόπολιν, καὶ πρὸς τοὺς 
δικαστὰς 3 διαλέγεται περὶ τῆς τοῦ ποιητοῦ ἀρετῆς καὶ ἄλλων τινῶν. τοῦ δὲ 
Δικαιοπόλιδος ἄγοντος καθ᾽ ἑαυτὸν εἰρήνην τὸ μὲν πρῶτον Μεγαρικός τις παιδία 
ἑαυτοῦ, διεσκευασμένα εἰς χοιρίδια, φέρων ἐν σάκκῳ πράσιμα παραγίνεται. 
μετὰ δὲ τοῦτον ἐκ Βοιωτῶν ἕτερος ἐγχέλεις τε καὶ παντοδαπῶν ὀρνίθων γόνον 3 
ἀνατιθέμενος εἰς τὴν ἀγοράν. οἷς ἐπιφανέντων τινῶν συκοφαντῶν, συλλαβό- 
μενός τινα ἐξ αὐτῶν ὁ Δικαιόπολις καὶ βαλὼν εἰς σάκκον, τοῦτον τῷ 
Βοιωτῷ ἀντίφορτον ἐξάγειν ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν παραδίδωσι. καὶ προσαγόντων 
αὐτῷ πλειόνων, καὶ δεομένων μεταδοῦναι τῶν σπονδῶν, καθυπερηφανεῖ. 
παροικοῦντος δὲ αὐτῷ Λαμάχου καὶ ἐνεστηκυίας τῆς τῶν Χοῶν ἑορτῆς, τοῦτον 
μὲν ἄγγελος παρὰ τῶν στρατηγῶν ἥκων κελεύει ἐξελθόντα μετὰ τῶν ὅπλων 
τὰς εἰσβολὰς τηρεῖν: τὸν δὲ Δικαιόπολιν παρὰ τοῦ Διονύσου τοῦ ἱερέως τις 
καλῶν ἐπὶ δεῖπνον ἔρχεται. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ὁ μὲν τραυματίας καὶ κακῶς ἀπαλ- 
λάττων ἐπανήκει, ὁ δὲ Δικαιόπολις δεδειπνηκὼς καὶ μεθ᾽ ἑταίρας ἀναλύων. τὸ 
δὲ δρᾶμα τῶν εὖ σφόδρα πεποιημένων, καὶ ἐκ παντὸς τρόπου τὴν εἰρήνην 
προκαλούμενον. ἐδιδάχθη ἐπὶ Ἑὐθυμένους ἄρχοντος ἐν Ληναίοις διὰ 
Καλλιστράτου: ὃ καὶ πρῶτος ἦν' δεύτερος Κρατῖνος Χειμαζομένοις (οὐ σώζον- 
ται)" τρίτος Εὔπολις Νουμηνίαις. 

1, κατενεχθεὶς) ἴτηο, ΠΙ [Δ]1ΟΥ, κατελεγχθεὶς οομυϊοίιι8. 
2. δικαστὰς) Αὐΐ δικαστὰς οἴ κριτὰς οσοπίαπαις ρσταμητηδίίοαβ, δαΐ 

θεατὰς ΜΕ] ἀκροατὰς Βογρβιί. ΕΠΜ. 
9. γόνον) Βογί. γόμον. ΝΙΊΒΙ φόρτον ἃιιΐ φορτίον ΞοΥΙρΒογαΐ. 
4, Εὐθυμένους) Εὐθυδήμου τϑοοῖα. σουτραηΐς 6 ΠΙοάοτο ὅδϊο. χὶ, ὅ8. 

Αἴμοπθο Ρ. 218 Β. Εὐθύνης νοσδίαγ ἃ ἀποΐογο νἱΐτ Τππουά. Ρ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 
Ατὐόμοη Ἐπ Πγ ἄθτητβ ογαῦ ΟἸγταρια 15 οοζοροβίτηθε οοΐανϑο ΔΠΠῸ ἴουίϊο 
(Δ.0, 426. εἰ 425); 4] Ξοχῖαβ 6111 Ῥϑ]ΟρΡΟΠΠ ΘΒ ΔΠπι8 ογαΐ. ΥὟ.. 
μὰ]. ἔα. νν. 266. 890. ΕΥΤΟΥ οτίιβ δβί α ν. 67. 

ὅ. διὰ Καλλιστράτου) (ὐτι]ιι5 ὨΙΒΙΓΙΟΠΙΒ ΠΟΠλΪπ 6 οἰίαηι ΒΔΌΥ]ΟΏΪΟΚ, τὸ 
ῬΒΠ ΟΠ ΙΒ. Ῥυηαι [αθι]ατη Τεοϊα] μβοβ, ἀπο ιι5 ῬΥΟΧΊΤΩΙΒ. ἈΠΗΪ5 40- 
σαογαΐ, [)6 πὰ το τἰθουῖιβ οχροβιῖῖ ΠΙηα, ᾿ῃ Ῥτρίαϊ, δα πᾶπο θα] μη, 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ. 
ΚΗΡΥΞ. 
ΠΡΥΤΑΝΕΙ͂Σ. 
ΑΜΦΙΘΕΟΣ. 
ΠΡΕΣΒΕῚΙΣ ᾿Αθηναίων παρὰ βασιλέως 
ΨΕΥΔΑΡΤΑΒΑΣ. [ἥκοντες. 

ΘΕΏΩΡΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΑΧΑΡΝΕΩΝ. 
ΓΎΝΗ δΔικαιοπόλιδος. 
ΘΥΓΑΤῊΡ ΔΙικαιοπόλιδος. 
ΘΕΡΑΠΩΝ ΒΕὐριπίδου. 
ΒΥΡΙΗΙΔΗΣ, 
ΛΑΜΑΧΟΣ. 
ΜΕΓΑΡΒΕΥΣ. 
ΚΟΡΑ, θυγατέρε τοῦ Μεγαρέως. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 
ΒΟΙΩΤΟΣ. 
ΝΙΚΑΡΧΟΣ. 
ΘΕΡΑΠΩΝ Λαμάχου. 
ΓΕΩΡΓῸΣ. 
ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΣ. 



ΑΧΑΡΝΗΣ, 

ΔΙΚ. Ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν, 
ἥσθην δὲ βαιὰ, πάνυ δὲ βαιὰ, τέτταρα: 
ἃ δ᾽ ὠδυνήθην, ψαμμακοσιογάργαρα. 
Φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἥσθην ἄξιον χαιρηδόνος ; 

1. ῬΙοΈΘΟΡΟΪ ΙΒ, ΒΘπΘχ ἈΡΊΘβίβ οἵ Ρ8ΟΙΒ ΘαρΙ 15, ἴῃ ῬΠΎΘΕΠῚ ΘΟΠΟΙΟΏΙ5 
Ἰοσῦτη 5. ητηΟ τηδᾶηθ δάνθηϊ ; Ζαστη Διο η ΠΘΠΊΠΠ6Π) Ῥ ϑοΐου 56 ἸΡΞΙΙΠῚ 
αἄδββα νἀ θί, τηϑ] απ πΓΌῚ5 Του Π8 ΠῚ} Οὗ ΤῊ]ΒΘΟΓΙΔΞ 5185 ΟΌΤΩ 1ΠαΙΡ ΠΔΙΙΟΠ6 
ΘΠ ΠΉΘΓΆΓΘ ᾿ΠΟΙρΙ. 

9. Θυὼώ ὑϑγῸ πιὸ «ἰοϊοοίαγιηΐ, ραιοα βιρέ. ρουραισα, φιιαΐμογ" οηιηῖπο. 
Αἀάϊξαγῦ τέτταρα δοάθδιῃ ἴδγα τηοάο, απὸ ἀπέραντον ἴπ Νῦ. 1. ὦ Ζεῦ 
βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον, [ ἀπέραντον. 1.6. δαΐϊη᾽ πιαφηα γ65 6ϑ5ἔ 
ποοίϊμηι ! ρίαπο Ἰηπηϊία. ΟἿ. Ῥαο. 6525. 520. 

βαιὰ) βαιὸς ἴῃ! ΞΙΠΡΎΠΑΥΙ γαϊθί ραγυιδ, τὸ γλῶτταν βαιὰν ΝῸΡ. 1011]. 
νῆσος---βαιὰ ΑΘΞοἢν]. Ῥεῖβ. 448, βαιοῦ χρόνου ϑορῃ. (4. Ο. 3598. 
Τῃ Ρ]υγ78}1 να]θῖ ραμοὶ, αὖ ῬΡιηά. Ρνίῃ. 9,188. βαιὰ δ᾽ ἐν μακροῖσι 
ποικίλλειν, ἀκοὰ σοφοῖς. ΑΔΒ]. ῬεΥβ. 9832. βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 
ΘΙ ΤΩΙ ΠΟΥ ὀλίγος ραγύιιξ, ὀλίγοι ραμοὶ. 

8. ψαμμακοσιογάργαρα) ΟΧ ἃ Ατϊβίορπαπα Ἰδθριάθ βσίαᾳ δά πι- 
ΤΩΘΓα ἱπῆ πὶ τ ΚΙ Ποαπάσμη. δύ δαΐθπιὶ οοπιροβιῖα οχ ἄποθιιβ 
ψΟΘΆΌ.]15, ΦαΟΥαμ.. αἰγατηηπθ πη ] Πα ΠΘ μα Ἔχρυ μη, ψαμμακόσιος α5 
ἔλθ βαμὰ ἐμ πιιηιῦθν (Δ ᾿Ἰπβίαι ἑξακόσιος, ὀκτακόσιος, χα.) οἱ γάργαρα 

αὐοογυὶ (ἃ ὙΘΥΡΟ γαργαίρειν ρμίοπιηι 6586). ὅ1ὸ ἘαρΡΟ] 15 αἰχιΐ : ἀριθμεῖν 
θεατὰς ψαμμακοσίους. ἸΝοδίει ἴῃ ΓΙΘΙΏΠΙ5 (ἢ. 927) : ἀνδρῶν ἐπακτῶν 
πᾶσ᾽ ἐγάργαιρ᾽ ἑστία. ΑΥἸΒΙΟΤΙΘΠΘΒ : ἔνδον γὰρ ἡμῖν (Δἀ ἀοπάμπμ ἐστιν 
ἀνδρῶν εχ Μδοτοῦ. ϑαίατη. ὅ, 20.) γάργαρα. ῬΟΡΏΤΟΗ : ἁ δὲ οἰκία τῶν 
ἀργυρωμάτων γάργαιρε. ΟΥαἰίπιιβ ; ἀνδρῶν ἀρίστων πᾶσα γαργαίρει πόλις. 
Θυδο ΘΧΘμρ]ὰ ργοΐα! ΒοΠο]]αβία, οἵ οχ ἱγασοαϊα χρημάτων τε γάργαρα. 
Αἀά46 ΑἸοαθαπι ἴῃ ο]ο : ὁρῶ δ᾽ ἄνωθεν γάργαρ᾽ ἀνθρώπων κύκλῳ. 

4. φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ---,) Αν. 812. φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τὔὄυνομ᾽ ἔσται 
τῇ πόλει; ἘΡΙΟΠδΙΤαιΒ ἂρ. Π1ορ;. ᾿μαογί, ΠΠΦ 12. φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ αὐλητάς ; 
τίς εἶμέν τοι δοκεῖ; 

Β 



τῷ ΑΕΚΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ 

ἐγῷδ᾽ ἐφ᾽ ᾧ γε τὸ κέαρ εὐφράνθην ἰδὼν, ῦ 
τοῖς πέντε ἘΤΑΝ Τ παν οἷς Κλέων ἐξήμεσεν. 

Ταῦθ᾽ ὡς ἐγανώθην, καὶ φιλῶ τοὺς ἱππέας 
διὰ τοῦτο τοὔργον: ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι. 

χαιρηδόνος) ῸΧ Θοτηῖο6 ἢοΐαᾶ χαιρηδὼν δι ΕΧΘΙΩΡ]ΌΤΩ νοο. ἀλγηδών. 
ὅ. ηὐφράνθην ὁχ Ἰοπιπηαΐθ 5οΠο]] βίο Πιηάοτί. ὅϑεα στϑνοοδπαάμπι, 

αποάᾶ να]ρὸ Ἰοοὶταγ, εὐφράνθην ; ααθηπδάτηοάππη ἵπ 1ρΡ50 ΞΟΠΟ]Ο Βουρ- 
ἔαθη. Νοι νἱἀθηΐαν δ] αβιη αὶ νουθα δαοία {π|556: Ὧἀθ πᾶ Τα τϑοΐβ 
Ῥγεοῖρις Ηογοαϊδπαβ Ρ. 814, 38. ἤδιτη. Ὑιάβ Εππρογ. [μ6χ. 5ορῇ. 
νο]. 1. Ρ. 710. 717. Θυδγα ἴῃ Ρ]. 626, υ1]᾽ Ἰερίτα ηὐτρεπισμένα, 
ΒΟΥ πἀππὴ Ῥοία5 εὐτρεπισμένα οὐτα. ΥὟ΄. οἵ ααἰ παθεῖ εὐπρεπισμένα Ἐ. 
εὔφραινον τοοΐα Ἰερστταν Ρ]αΐοη. Ρ. 297 Δ. 

6. τοῖς πέντε ταλάντοις οἷς Κλέων ἐξήμεσεν) Τ͵ΌρΡΙΘΧ ἀθ ἢδΟ γῈ ΠΔΥΥαΙΟ 
ΒΟΠο]αβίο θϑῖ, αἰΐθγα Ὁ ἴρβο οοπῆοΐα, ραμίξαπι ΟἸΘΟΠΘτα 6588 ῬΓΟΡΊοΥ 
Ἰπ] αΓΙᾺ5. Θαυ Πρ 05 1Π]αΐαβ, αἰΐοσα 6Χχ ῬΒΘΟΡΟΙΏΡΟ τορϑίϊία, αυϊπαὰθ 
τα]οπΐα Δ Ἰπβα]δ 15 Δοοθρίββα ΟἸθοπεμη, απ] ΑἸΠΘΩΙΘΠΞΙθαΒ Ῥεγβαδάθγθε 
αὖ {τϊθαΐα 1115 ᾿τηροξῖΐα τηϊμπογοπί. αἰσθόμενοι δὲ, ῬεΓΡῚς Βομο]αβία, 
οἱ ἱππεῖς ἀντέλεγον καὶ ἀπήτησαν αὐτόν. Ἐχ αὰο ἰαπύππι νἹἀθίαυ ΘΟΠΠΡῚ 
Ῥοξβξθ, δαυϊζατη βίμα!β Ταοῦατη αββθ αὖ Ο]60 δοοθρίατη 80 ᾿ηβα]αηῖβ 
Ῥϑοιηΐδο Βατημηδτη Γθἀἀθτθῖ ν 6] ϑροπΐθ νῈ] γραφῇ δώρων ρείἸῖαβ, αυξο ἃ 
ΒΘ] ΙΑΒΕ15 ἡπα]σαμα [αϊξ : παῖ 4αοα ΘΊΔΙΠΤη 1605 1ἢ ΔΥΡ πη θηΐο [681- 
ἕατη βουρίογηθθ υἱΐθο Αὐἰβέορμδηίβ Ῥ. Χἰ. δα. ΚΚαβῦ, δαϊυτηδηΐ, 
ἀατηπαίπηιν ἃ ἘΠ] πι5 ΟἸθοπθτη αββα (καταδικασθῆναι), ἸρΞΟΥΓΌΤΩ Θδβῇ 
σοτηπηθηΐαπι ποῖ ΟΟρ τ ῃέματη 6] οἸατίατη ροϊθβίδζθστη θαυ] τ15 ΔΑ ΕΙΟΙ5 
ΠᾺ]Π]ᾶτὴ ἀπαπᾶπιὶ [αΐξβθ. Οὐσάνομη δπΐθτι οατὰ ΘΑ ΌΠ 15 ἸπΙ τ] ΟἸ ΠΆΤΩ 
Θχογουϊββθ ΟἸθοόποῖη ἀοοιτησθπίο δβὶ Εἰχαϊξατη ἔα θα]α. Θαΐπαπθ ἴα]θη- 
ἘΟΥΌΤΩ ΠΌΤΉΘΙΤΠΝ ἴῃ τη αἴο ΤΟΙ Τητ15. αΥΓαΤη ῬΤΟΡΥΊΘ ἱπί6]ΠΡῚ σο] αοσιξ 
Αὐἰβίορπαπθβ ἃἢ ΠΌΠΙΘΥΙ τοΐαμα!] ᾿Ἰπβίαυ' Ῥοβαοσιῦ, ΠΟ ΪΆΤ τ] ΑΓ ΆΤα 
πος σαιιΒΒ ΤΩ τίμημα ἔα, αὖ ἴῃ Ῥᾶοθ ν. 171]. πέντε τάλανθ᾽ ἡ πόλις ἡ 
Χίων | διὰ τὸν σὸν πρωκτὸν ὀφλήσει. οἷ Ναῦ. ν. 799. εἴ σοι γράφοιτο 

πεντετάλαντός τις δίκη. ἴὕδιι5 νΘΥΌῚ ἐξήμεσεν 5101} οχ Ἐαα 5 ἸΟοῸ 
1Παβίσαίιν ν. 1148, ἔπειτ᾽ ἀναγκάζω πάλιν ἐξεμεῖν ἅττ᾽ ἂν κεκλόφωσί μου. 
ΘΠ ΠΟΥ ΟΠ ΠΑῚ νευῦο αἰαπίαν [ΔΕ] 1ῃ ΞΘΥΡΊΟῊ6 Ρ]Θ6ῖο. Ρ]δαΐαβ 
Οὐτοι!. ὅ, 8, 10. αὐφψιθ αγγγθηέμηι ρΥΌΡΘΡ6 ργορογα ϑόπιθρθ. Οθίθγαχα 
Θααϊο5 πὸ ΟΥ̓ Πθια Θαπθβίγθυη, 564 δαυϊταΐαπι Αἰ Θατα ᾿π: 6161 ΠΠαπϑέ 
ΟΧ 115 ααερ, ἴῃ φγοωμῖο Εἰ φαϊζαπι αἀἸσθπλαθ, ὈΙΝΏ,. 

οἷς Ῥ1Ὸ ἃ ΠῚ ΔΡΡΟΒΙΠΟΠΘΠ,. 
7. ταῦθ᾽ ὡς ἐγανώθην) μαμίο οὗ ἤαπο γϑηὶ «ἰοἶϊδιιέι5 Ζεὶ φαμάϊο Ἢ ! 

ἘΠΊ] οἰα5 τούτοις ἐγανώθην ΟοΥΥρῚ, οΟ]]αΐο ἴεβρ. 612. τούτοισιν ἐγὼ 
γάνυμαι. Θαοά ΠΟΙ ΠΘΟΘΕΒΔΙΙΌΤΩ. 

8. ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι) ΕπαυΊρΙ 465 ἴῃ ΤΟΙθρμο ἀραα ΞΟΠ] : κακῶς ὄλοιτ᾽ 
ν (ΕἸ 5] Θῖι5 ὀλοίτην): ἄξιον γὰρ “Ἑλλάδι. 



ὧ ΑΟΗΑΒΝΝΈΕΝΒΕΝ. 

5 ν Α σ΄ 5 Ν 

Αλλ᾽ ὠδυνήθην ἕτερον αὖ τραγῳδικὸν, 
“ Ἂς 9 ὔ “ Ν » ’ὔ 

ὅτε δὴ ᾿κεχήνη προσδοκῶν τὸν Αἰσχύλον, 10 
« » » ΄ ςς »" 5 53 7 Ν Ἔ 3) 

ὁ ὃ ἀνεῖπεν “ εἴσαγ, ὦ Θέογνι, τὸν χορον" 

9. τραγῳδικὸν) 5ΟΠΟΪ : ἐμπαθές. ἢ ἐπεὶ περὶ τραγῳδιῶν (τραγῳδῶν ὃ) 
μέλλει λέγειν. ΑτθΙριιΘ ΕΥΡῸ ἀϊοΐατη. 

10. κεχήνη) Ηϊαπέθ 076 φωροοίαθαηι, ῬΥὸ κεχήνειν (Ἰοπῖοα κεχήνεα). 
510 ἤδη Ῥγὸ ἤδειν. (ὐδίθιιπι ᾽κεχήνη ροΐϊαβ. οαπὶ ΒΟΠΈ]6ῖο βου] πη, 
τἰὖ 6Χ 50] ΘΟΙ 5. ΘΧΘΙΏΡ]15 Ὀ]ΔΠ15 ΔΡΡΆΓΘΌΙ ; τῇ αϊθα5. θ᾽ βαπδτηρου- 
ἴδοῖ! ἀπρτηθπίαμ δαΐ δά απ δαΐ 8644] ἀθροῖ. [ηΐτα 145. ἐπεποιήμεθα. 
δ22, κἀπέπρατ. 4. 65]. ἐκεχήνεσαν. 674. ἐκεκράγεσαν. 822. 1044. 
ἐλελήθης. 1906. ἐληλύθει (Ξογ!θεπάπμῃ εἰληλύθει). 1917. οἷς ἡ πόλις ἥδε 
γέγηθεν (ΞοΥΙ θα πάθτη, βθηβιι ροβία]απίθ, οἷς ἡ πόλις ἥδ᾽ ἐγεγήθει). 1549. 
ἐγεγενήμην. Νυθ. 980. ἐλελήθη. 1947. εἰ μή τῳ ᾿πεποίθειν. Ψεξρ. 

1806. πεπόρδει (ΞοΥ0. ᾿πεπόρδει).. Ῥας. 6]. πεπύσμην (ΞοΙΊΌ. 
᾿πεπύσμην). Αν. 4170. ἐπεπύσμην. 5819. εἱστήκει. Τ,γ8. 518. ἐπεπύσ- 
μεθα. 1098. δεινά τὰν ἐπεπόνθεμες (ΞοΙ1ῦ. δεινά τοί κ᾽ ἐπεπόνθεμες). 
Τῆοβῖη. 608. πεπύσμην (ΞοΥ0. ᾿πεπύσμην). Ἀδη. 426. κἀκεκράγει. 
Ἐς ο]. 660. ἐπεπόνθη. Ῥ]. 684. ἐδεδοίκεις (ἐδεδοίκης ἢ) 798. ἀνεστήκει 
(βου. ἀνειστήκει, τ εὖ ἀνειστήκη ἴῃ Ρ]αΐοη. Ρ. 855 Ὁ. ἀρὰ 4ᾷαθπη 
ἀφειστήκει τοοία ἸορΊαΣ Ρ. ὅ87 Ο.) 8:1. ἐκέχυντ᾽ ῬΠοΙΘοΙαΐθ5 ΔΡ. 
Αἴμεπ. Ρ. 268, πα ρίυτα οσοπίοεσαιη. Ῥγϑίεγθι ἴῃ ἔα. 1242. καί τι 
καὶ βινεσκόμην τα] τη καί τι κἀβινεσκόμην, δαρτηθηΐο δάἀϊδοίῖο πὶ ἴπ 
ἐδεδίσκετο ἴ,υ5. 564. Ιῃ εβρ. 008. ᾿᾽πιλελήσμην, ΒουΙθαπάατῃ νἹἀθίαγ 
᾿πελελήσμην. Μδ1]6 εἴδη ἐπιλελήσμην ἸορΊταν Ῥ]αΐοπ. Ρ. 201 Ο.. ἐπιλέ- 
ληστοῬὈ. 79. Ε;. Ξ6α ἐπεδεδώκει τοοΐε Ρ. 1580. ἴἿῖπ Αν!ρ. 1298. καὶ γὰρ 
ἧκεν ὄρτυγι, Ῥᾶγιπι ἀαθιῖο ἡπὶπ ΡγὸῸ ἧἤἦκεν (αποα ρ]απθ νἱΠ]οβατη 651) 
ΒΟΓΙΘΘΠπτη 5ἰΐ ἀξ εἶκεν ῬΙῸ ἔοικεν, δ ἤκειν ΡΓῸ ἐῴκει ([ογία Ῥούβοηᾶ 
αὖ ἤδειν) Ῥ]υβαπδτηροσεδοξαπι τιξ 8110] ΒΈΘΡΙτ5 ῬΓῸ ᾿τπηρογίθοϊο. [πῃ ΝῸΡ. 
961. σωφροσύνη νενόμιστο, γοοΐε ἸΘοΊ ΓΙ ἔοττηδ 6ρΊοᾶ νενόμιστο, αἴὰ ἔΟΥΤη8, 
δασία, ΠΟΙ ΤηΒΡῚ5 ἴῃ γΟΥΒᾺ ἈΠρεοβίοΟ Παδτη ἴῃ ΠΘΥΌΪΟΟ βίασα ροΐεεί. 

Αἰσχύλον) “πον 1 ἃ] απο ἀγᾶτηδ ; πδπὶ 1056 ταογίααβ ογαῖ. ΒΕΒΌ. 
ΒΟΙΙΡΙΟΥ νἱΐο ΞΟ ]} : ̓Αθηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἠγάπησαν Αἰσχύλον, ὡς 
ψηφίσασθαι μετὰ θάνατον αὐτοῦ, τὸν βουλόμενον διδάσκειν τὰ Αἰσχύλου, 
χορὸν λαμβάνειν. ἸΪΠΟΌΠαΠπαΒ 10,1, 66. (ΟὐὈγγοοίαβ 675 ζαϑυΐας ἴπ 

ἐογίαηιθη αἰ6Γ67γ76 μοϑβίογιογιδιιβ ροοίϊδ “4 ἐΠιοηϊθη565 ρογηΐβοῦθ, ϑωπέφιιο 60 
πιοίο ηνμΐὶ οογοπαί,. ἸὉ1,Μ. 

11. ὁ δ᾽ ἀνεῖπεν) 50. ὁ κῆρυξ. ὙΠΘοΟρΡ ΙΒ ροδία οὐαί {γταρίοαβ, δάθο 
Τρ π5, αὖ γοσαγθίπ Χιών. ὙΙ4. 1ηἴτὰ 198---1 40. εἴ ΤΠοβια. 170. 
Τὰ οὐϊατη ὑπτι5 οχ {τἸρὶπία ἔυγϑη 15, αἴ ἰθβίδπίαν Χοπόρθοι δε] ]βη. 
2, ὃ, 2. οἷ 8}}} ἃ Πιπάογῆο 8|1811. 

Β2 



4 ΑΒΙΘΤΟΡΗΛΑΝΙῚΣ 

“ »- ΕΝ ΄σ Ν 

πῶς τοῦτ ἐσεισέ μου δοκεῖς τὴν καρδίαν. 
3 ϑνφ Ψ ΑΨ ἄς ΤᾺ; ΘΒ Ὁ ΄ ᾿ 

Δλλ ἕτερον ἥσθην, ἡνίκ ἐπὶ Μόσχῳ ποτε 
Δεξίθεος εἰσῆλθ᾽ ἀσόμενος Βοιώτιον. 

΄ » ΄ " Ν 

Τῆτες δ᾽ ἀπέθανον καὶ διεστράφην ἰδὼν, 18 
ἰχ Ν ΄ “ δ πιῆ εἶ “ 
ὅτε δὴ παρέκυψε Χαίρις ἐπὶ τὸν ὀρθιον. 
.) » 3 7 3. Ὁ “ ᾿ Ν ΦΥΟΝ, 

Αλλ᾽ οὐδεπώποτ᾽ ἐξ ὅτου ᾽γὼ ῥύπτομαι 
ἴσ, 3 ͵ ε Ν Ν 3 “ 

οὕτως ἐδήχθην ὑπὸ κονίας τὰς ὀφρῦς 
ὡς νῦν, ὁπότ᾽ οὔσης κυρίας ἐκκλησίας 
ἑωθινῆς ἔρημος ἡ πνὺξ αὑτηΐ 20 

12. πῶς---δοκεῖς) Νοίαπαα {γα]θοο νϑυθοσσση. (Οἵ. ἱπῖτα 24. 
Ἄδη. 84. πόθος ] τὴν καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα. ΒῚ. 742. οἱ δ᾽ 
ἐγκατακείμενοι παρ᾽ αὐτῷ πῶς δοκεῖς | τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο. ἘΞ ΤῚΡ. 
Η!ΡΡ. 4406. τοῦτον λαβοῦσα πῶς δοκεῖς καθύβρισεν Οἵ. Ηεο. 1160. 

18. ἕτερον ἥσθην) Ἡοτηοτ. 1]. {. 77. τίς ἂν τάδε γηθήσειεν ; ΟΥ̓ΔΠΠΕῸΒ 
ΔΡ. Ἐπιβίδίῃ. Ρ. 7357, δ. γέγηθα τὸν ἄνδρα. ΠΘΥΠΉΡΡΙΒ ἃΡ. ῬΕΓΥΠΙΘΉ. 
Ῥ. 25, 19. ἃ (γὰρ) τόθ᾽ ἥσθην, ταῦτα νῦν ἀφήδομαι. 

ἐπὶ Μόσχῳ) οεέ Μοβοΐμηι. ΜΆ]ὰΒ Βἷο οἰ Ππατοοαβ ΑΡΥΙ ΠΕ ΠαΒ 
Γαϊΐ, αἴ τηοπϑί 56 Π0]. ΑἸ οὕτῃ Βϑηί]εῖο τηΐητιβ τροΐα ἐπὶ μόσχῳ Ἰαραπΐ, 

1.6, »7ὲΣ υἱήτιίο, νἱοῖοΟΥθ5 ῬΥΘΟΤΏΪΟ. 
14. Βοιώτιον) 50. νόμον. 56Π0]: μέλος οὕτω καλούμενον, ὅπερ εὗρε 

Τέρπανδρος, ὥσπερ καὶ τὸ Φρύγιον. ϑορῃοο!. ἔτ. 858, Π). ὅταν τις ἄδῃ τὸν 
Βοιώτιον νόμον. 1) οχΙΠθυτη 1ἀθυὴ τποπθῦ ορίϊσηθτη ΟἹ τοθ στη ἔαϊββθ. 

15. Ποῦ αμέθηι αηηοὸ ἐκραϊο τ16 ποοαυὶέ οἱ οοιοβ πηι ὶ αἰϊδέογδὶΐ βρθο- 
ἐαομἴμηι ἐἐ μα ἀἰγυηι, ψιῖηι ργοαὶῖέ δ. ΒοΥρΊοστιβ οοπίας ἈΠΕΈΡΒαΠθτα 
8Ρ. Αἴπβη. Ρ. 248. ὁρῶντες ἐξέθνησκον ἐπὶ τῷ πράγματι. Αἀάο ποδίχατη 
ἴγαστη. 514. ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ηὐαινόμην [ θεώμενος. 

διεστράφην) Βα. 17. εὐδαιμονήσω δ᾽, εἰ διαστραφήσομαι (Ξ6. τοὺς 
ὀφθαλμούς) ; Αν. 177. Νὴ Δία, ] ἀπολαύσομαί τι δ᾽ εἰ διαστραφήσομαι 
(Ξο, τὸν τράχηλον) ; Οδφἴογιτη τῆτες να]θῦ ὅοο ἀπῆο, τ τήμερον ἠοαο. 

16. τὸν ὄρθιον) 56. νόμον. Μιά. Ξξᾳ. 1279. ΟἸΟΥῚΒ. ΠΡΊΘΘῚ τᾶ }Ὲ85 
[υ]δ : τρϑπιοσδίαῦ οἵ Ῥβο. 9651. Αν. 858. Οἵ. ἴηῖὰ 866. 

17. ῥύπτομαι) ἴ.6. σμήχομαι, 80γθιι5 ηι6 ρεγφο. Ὁπάα ῥύμμα (..6. 
σμῆγμα) Τιγε. 877. εἰ ῥύμμα τυγχάνεις ἔχων, λουτρόν γ᾽ ἐγὼ παρέξω. 
“060 Ἱποχρθοΐδίο αϊοϊιπη ῥτὸ ζῶ. 

18, κονίας) 7,1“ἰυϊιηι Θϑξ κονία. ΟἿ. 1,υ8. 470. Βαῃ. 710. 
τὰς ὀφρῦς) ΠΙοΐασιιβ νἹἀθθαΐαγ τὴν καρδίαν, αἴ ἴῃ ν. 1. ἵΝτιηο δαΐοιη τὰς 

ὀφρῦς αἸοῖτ Ῥγορίου Ῥυθοθθηβ ῥύπτομαι, αἴ οἴ κονίας Ῥ7Ὸ ἄλγους δ ὀργῆς. 

19. κυρίας ἐκκλησίας) ΟὐΟΠοοπ65. ἂρ. ΑΙΠΘπΙθηβοβ αὰΐ ΟΥ̓ ΠΑΤΪδ0 
εὐδηΐ (κύριαι δ. ΞΙΠΡῚ]5. ΤΠ ΘΠΒΙθι15 ἴθ γΠ26), ἃπΐ οχιγδογ ἀϊπαυῖο (σύγ- 
κλητοι, αἱ πρὸς τὸ κατεπεῖγον συναγόμεναι, τ δ1ΐ 56}|0].}), 



ΛΔΟΗΑΈΝΕΝΒΕΝ δ 

οἱ δ᾽ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι, κάνω καὶ κάτω 

τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον' 

οὐδ᾽ οἱ πρυτάνεις ἥκουσιν, ἀλλ᾽ ἀωρίαν 

ἥκοντες, εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται πῶς δοκεῖς 

ἐλθόντες ἀλλήλοισι περὶ πρώτου ξύλου, 25 
53, ὦ 

“ 
9 

αθροοι καταρρέοντες" εἰρήνη δ᾽ ὅπως 

91. οἱ δ᾽) ΠΙὲὶ ατιΐθηι, α105 ἸΔταργ άθτη ἴῃ σοποίομϑ δάθββα οροτγίθθαΐ. 

Νοίαξ Αἰμϑπίθηβοβ αὐ ἀγοραίους, οὗ πον]ταῖ!5 βιθαίοβοβ. 6 απᾶ τὸ 

Ἰοοῖιβ Ἱποιϊοπέίαβ δβέ ἴῃ Αοίϊβ Αροβίοὶ. 17, 21. ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ 

οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν και- 

νότερον. ΔΑἀαθ Τθουαοβίῃ. Ρ. 49. ἢ βούλεσθε περιιόντες αὐτοῦ πυνθάνεσθαι 

κατὰ τὴν ἀγορὰν, λέγεταί τι καινόν ; 

2, τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον) Ἠβυομῖαβ : Σχοινίον τὸ 

μεμιλτωμένον: ἔρραινον ὑπὲρ τοῦ σοβῆσαι τὴν ἀγορὰν, ὁπόταν (ὁπότε Ἰερϑη- 

ἄστα οατὰ ΠΙπάογῆο) βραδύνοιεν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν. (ὐΟΠΒαΪΘμτι5 Ποβίου 

ἴῃ Είοοὶ. 378, καὶ δῆτα πολὺν ἡ μίλτος, ὦ Ζεῦ φίλτατε, Ι γέλων πάρεσχεν, 

ἣν προσέρραινον κύκλῳ. ῬΟΙΠῸΣ 8, 104. πίοι τῶν Ληξιάρχων τα ῃο γα : Καὶ 

σχοινίον μιλτώσαντες, διὰ τῶν τοξοτῶν συνέλαυνον τοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὴν 

ἐκκλησίαν. “ΤΠΘΤΑΙΒΕ1π|5 Οτ. 236. ρ. 9520 Ὁ. διὰ τοῦτο αὐτῇ (τῇ φιλοσοφίᾳ) 

ῥαστώνη πλείων συναγαγοῦσαν εἰς ἐκκλησίαν ἄνευ σχοινίου μεμιλτωμένου 

ἀναβῆναι ἐπὶ βῆμα ὑψηλόν. ὭΓΙΝ . 86Π0] : ἐπεὶ ὀκνηρῶς εἶχον οἱ ᾿Αθηναῖοι 

πρὸς τὰς συνόδους, εἰώθασιν ὑπηρέται δύο μεμιλτωμένον σχοινίον ἐκτείνοντες 

διὰ τῆς ἀγορᾶς διώκειν τὸν ὄχλον εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὥς φησι Πλάτων ὁ 

κωμικός. ὅσοι δὲ ἐχρίοντο ἐξέτινον ζημίαν. 1701 νΙά6 φῬὶυτα. 

93. ἀωρίαν) Πηἰοηιροϑίϊυθ, '.6. Βετο. ΑΡβοϊαΐθ ἀϊοΐαμα, αὖ ὥραν Δ. 

Ἀδεοῦν]. ἕλη. 109. καὶ νυκτίσεμνα δεῖπν: ἐπ᾽ ἐσχάρᾳ πυρὸς | ἔθυον, 

ὥραν οὐδενὸς κοινὴν θεῶν. Φαοιι Ιοοῦτι αὐ ἀαχὶς Πϊπ4. ἀωρί νύκτωρ Ἰεριτατ 

Ἐρο]. 741. ἀπάο εἴ Πῖο βαβρίοουῖβ βου θθπάσμῃ ἀωρί γε δι Πα 14 ΒἸτΉ116. 

ἀωρίαν ἴάταθπ μαροῦ ῬΏσΥ ίοπτι5. ἴῃ Βεκκ. Απροά. νοὶ. 1. Ρ. 4, 22. 

ἀωρίᾳ Ῥϑυϊάδδ 5. ν. 
94, ἥκοντες, εἶτα δ) δ51΄. κᾶτα ροξῖ Ῥδγ οἰρίαπι ῬΤῸ εἶτα Αν. 1455. 

κᾷτ᾽ ἐγκεκληκὼς ἐνθαδὶ, [ κἀτ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐκεῖσε. 674. ἀπολέψαντα 

χρὴ | ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα, κἂθ᾽ οὕτω φιλεῖν. 

ὠστιοῦνται) Οἵ. ἱπῖτὰ 42. εἴ Ρ]. 990. ὠστιζόμεσθ᾽ ἑκάστοτ᾽ ἐν 

τἠκκλησίᾳ. 6 οοπβίτγποιϊίομθ οὰπὶ ἀδῖῖνο οἵ. τηῖτα 884. 1,υ5. 990. 

25. περὶ πρώτου ξύλου) ΘΌΒΟΙ : περὶ τῆς προεδρίας (Υ. 42). ὡς ξυλίνων 

οὐσῶν τῶν καθεδρῶν-: ὅτι δὲ ἐκ λίθων, πανταχόθεν δῆλον, ὅταν (ὡς ὅταν ἢ) 

λέγῃ “ἐπὶ τῆς πέτρας κάθηνται.᾿ γιά. Ἐπ. 784. 788. Βδεὰ εχ ος 

Ίοοο, αὐ οχ εβρ. ν. 90. ἢν μὴ ᾽πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου, οοηδβίαϊ 

ἴῃ Ῥηγοα Ῥγεοῖου βαχϑὰ 5. 056}11ὰ (ᾳαε ποάϊθαιο γί άογο ᾿ἰοοῖ ὁχ αἰτααὰθ 

ΤΟΒΕΓΙ Ρατίθ οΧχ υἷγο βᾶχο θχβου]ρία) θυϊατα τι ΟὈ]Π1ὰ ΟΧ ΠΡΟ [Ὁ1556 

Ἰηΐγα 6χ δάνουβο ΤΌΒΕῚ ροβίΐα, 
96. ἅθροοι ὁχ ΞοΠο]Ἰαβία οἵ ϑδαϊάα ([ῃ ἄθροι καταρρέοντες) Ε]ΤΩΒ]Θἶτι5, 

φγοθαπίς οἵ τοοϊρίθηΐς Ὀϊμάοτῆο, Ὑα]ρὸ ἀθρόοι, αι ΒΟΙΘΠΠΪ5 
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27) ;ὡω ἘΔ » 7, τῇ ,ὔ 7 

ἔσται προτιμῶσ᾽ οὐδέν: ὦ πόλις πόλις. 
51 Ν » 5. ΄ Ε » 7 

ἔγω δ᾽ ἀεὶ πρώτιστος εἰς ἐκκλησίαν 
“ 7, 5- 5. 5 Ν 5 , 

νοστῶν κάθημαι: κάτ ἐπειδὰν ὦ μόνος, 
΄ “ ,ὔ 

στένω, κέχηνα, σκορδινῶμαι, πέρδομαι, 390 
5 ΄- 3 

ἀπορῶ, γράφω, παρατίλλομαι, λογίζομαι, 
΄ Ν Ἂς » ΄ , ψΡν 

ἀποβλέπων εἰς τὸν ἀγρὸν, εἰρήνης ἐρῶν, 

ΠΡγοσατη βουϊρίασα θβϑί, σα η αδτη ΞΡΙΓ 5 ἈΒΡΘΙ π΄ ΠΟΠΠΏ]}15 ΤΠ που α]- 
415 δ Τ)οιποβίμθη!β σοά οι ᾿ηνοπιίασ, γα. ἘΠ]Θηαΐ. 1,6χ. ϑορῃ. 1. 
Ῥ. 30, 4] 5ουϊρίῦσγαπιη οὑτη ἈΞΡΟΙῸ 6χ Ἠθγοαϊδηϊ ἰθβιη πο δά []. ἔξ. 
58 σοπβιτηδί. 106 δοοοπία τηϊηιβ οοηβίαί. Οἵ. γεβρ. 1394. Ἐπ οὶ]. 
8584. εὖ ἴῃ παῖ ι15. ἸΟΟῚΒ Ῥγορίου τηθίστιπη ἈΠ ρΘοϑ ]ΟΌτη [ουτηὰ {ΠἸΒν Πα θα 
Ῥοβία]αίαγ, ΝΡ. 962. Ῥαο. 1006. ἄν. 529. Εὐττηᾶ σοπίγδοϊα ρΡΥΟρΡίου 
ΒΟΪΆΤΩ τη θ ΕἸ πϑοθββιδίθιη, αὖ νἹἀθίασ, τπἰϑὰβ δῦ ἔγαρτη. 551]. ἑστῶτας 
ὥσπερ τοὺς ὀρεωκόμους ἅθρους : απδησθαᾶπη ΠΙΠ1] οὐδίδί ΦΌΟΙΆΪΠ 5 πὶ 
ΟΥ̓ Ι15 ΒΘΏΔΙ115 τ βεπδίαγ ἰδία ἔουτηᾶ, οἵ ἅθροι ἴῃ ΠοΟ Ἰοοο ἸΘρΊΒβ6 
νιάθίαν δυάδα, Ααάθ παρά ἔοϊτηθ οοπίτδοίε ἔανεΐ ν 1 ἀογῖνδί 
βουϊρίατα ἁθροίζειν ποὴ ἁθροΐζειν, αἴ βοίδιον ἃ βοῦς εἴ ΞΙΠ1]1ὰ, ΘαδΥΘ Υἱχ 

ΔὈβΕμοσα ροββύση 4] ΤΟΥ δ πὶ Θοπίγαοία τη ἴῃ ΞΘΠΔΙῚ5 ἀΌΪΩ 6 ΤΘΡΟΠΘη- 
ἄδτα ραΐθιη. ἴῃ ἈΠΑΡΘΘΒΓΟΙΒ τθοῖθ ῬΟηΪΓαγ ἴογτηα βοϊΐα ἅθροος να] 
ἁθρόος, αὖ εἴ νοΙῸΙ] ἁθροΐζειν. 14. Αν. 259. 1)6 τὸ δαΐειῃ οἵ. ΕΟ]. 984. 

πλεῖστος ἀνθρώπων ὄχλος, Ϊ ὅσος οὐδεπώποτ᾽ ἦλθ᾽ ἅθροος ἐς τὴν πύκνα. 

5 97. ὦ πόλις πόλις) Ἐλιρο] 15. θαάθμη νουθα Τηθυπουϑηΐπ" ἴῃ Τα θα] 
Πόλεσιν ἂρ. Αἴπεη. Ρ. 425. Οἵ, ν. 75. ὦ Κραναὰ πόλις. 

28. πρώτιστος) ΤοΗσ6 ργίηιιδ. ῬΌΡΙΘΧ βαρου]αίϊνιιβ. 51ο τὰ κυντα- 
τώτατα αἰχὶῖ Ἐλπιθυ]5 ῬΠΏΟΓΙ ρΡ. 188, 20. ἐσχατώτατος ΧΘΠΟΡΠΟΝ 
Ἡ]]βη. 2, 8, 49. ἐλαχιστότατος Θοχίυβ ΕἸΩρΙΓ. 9. Ρ. 627. Αρυὰ 
ῬΙασΐατη ροϑβίγ θη} 55ιηι18. 

29, νοστῶν) 1.6. ΒΤ Ρ]]ΟΙΓοΥ ἐρχόμενος. ἴσο περινοστεῖν ῬΤῸ περιέρ- 
χεσθαι ΤΠποβια. 796. Ἐρο]. 762. ΡΙ]. 12]. 494. 

80. σκορδινῶμαι) ΤΡαμάϊοιιῖον. σκορδινᾶσθαι ῬΥΟΡΥΘ (8 σαι. αἸοὶ 
τηοηοῦ ΒΟ ο] βία, 4] ΕΧ ΒΟΤΏΠΟ ΘΧΡΟΓΡ βπηΐ, οἵ Ἔχροηϊῇ : τὸ ἀνακλᾶσθαι 
μετὰ χάσμης. γίνεται δὲ ἀπὸ ἀπορίας τὸ τοιοῦτον. ΪΝΟΒ ΑἸοΙπηι5 20 ϑέγϑίοἢ 
αηὰ γαιυη. Οἵ. εβρ. 642. Βδῃ. 922. ἘἸπιβοῖαβ Ἰασᾶαΐς Ἠδδυ- 
ΟΠ τὴ 5. Υ. 

81. γράφω) Βαοιιῖο δοΐμηι οοηϑβογὶ 10. ΜΟΧ παρατίλλομαι ρῖϊ05 πιϊλὶ 
ουοῖίο. (Ἰυογυτα αἰχγατηαι6 [ἌΘΘΓΘ βο]θπξ, 4] ᾿πυρα ]θπίθυ Δ] αἱ οχ- 
Ρθοϊαῃῦ, [2561] ἀἸπηϊπιιοπα!ϊ οαπβα. ΟἹ, Τν5. 89. 1651, δι. 5610, ΡῚ, 168. 

82. τὸν ἀγρὸν) ΝαΠη 6Χ ΔΡΤΙ5 ἴῃ ὈΠΌΘΤΩ ΘΟΤΩΤΑΙ ΡΥ αν ουδηῦ ἰΗΙΕϊο ὈΕ]]1 
Ῥοϊοροηπροβίδοὶ. Υ. Τπυονά, 2, 14. εἱ 17.0. ΒΕΚΕᾺ, 
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“ Χ Ὑὕ 3 » 55. οΝ “ “ 

στυγῶν μὲν ἄστυ, τὸν δ᾽ ἐμὸν δῆμον ποθῶν, 
ἃ ΄ » ΟῚ "΄Ἱ ͵ 

ὃς οὐδεπώποτ᾽ εἶπεν, ἄνθρακας πρίω, 
Ἂν οὗ , - 

οὐκ ὄξος, οὐκ ἔλαιον, οὐδ᾽ ηδει πρίω, 5: 
» » ἌΝ 7 ’ 5 , » “ 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔφερε πάντα χὠ πρίων ἀπῆν. 
“ 5 “ “ ,ὔ 

Νῦν οὖν ἀτεχνῶς ἥκω παρεσκευασμένος 
“ ε 7 - Ν ΕΓ 

βοᾶν, ὑποκρούειν, λοιδορεῖν τοὺς ρήτορας, 

88. 5600) : ὁ στίχος ἐκ τραγῳδίας. ῬΙΟΈΘΟΡΟΪ5, αὖ ᾿ηΐτα ν. 406 

Ῥαΐθθιί, Χολλείδης εγαῦ. 

8. ἤδει) 81. νυ]ρὸ τεοΐθ. ἤδ᾽ εἰ Ἀι. ἤδειν βυ1ἀ85 1ῃ πρίων, αὶ ΡγῸ 
Ῥτΐπια ρεύβοπα δοοῖριῖ. ϑ[οθεοι ΠΟΤῚ ραγ τη οὐχ ἡ δὴ ΡΑΓΕΤη οὐχὶ δεῖ. 

ἤδη Β. Δ. Βτγαποῖς. ἤδην ἱποομβαϊῦο ΕἸτπηβ]οῖαβ. γα μαπά ἄπθ]6 εβί 
βοτρίατα να]ραΐα ἤδει ἐογεϊα ρουβοπᾶ, πᾶτη 8] θτΆτα ἔοστηᾶτη ἤδειν (40 
Τοιπῖΐοο ἤδεεν) ΠΟΙ ΠΪΒῚ ΞΘ] ΙΘΠΕ νΟΟΔ}} ΔΒ] πῖββο ν]ἀθηΐαγ ΑἸΈοΙ ; ἀραά 
405 ᾿Ἰηῆθχίοηθβ Πα] 5. ΘΠ ρΟΥ 5 ογαηΐ, Ὧ1 [Ά110Υ. ΙΠρ μα Υ1]5 Ῥουβομἃ 
1. ἤδη (αῦ Ιοπίοο ἤδεα.) ϑοριι. (Εα. Β. 459. (4. Οο]. 498. Απί. 18. 
443. ἘΠ. 1006. 1176. Θαΐϊθαβ ἴῃ Ἰοςῖβ, αἴ οἵ ἴῃ Ρ]αΐομθ, ΠὈΤῚ ρΡ]6- 
τατηηθο ἱπίου ἤδη δὲ ἤδειν βποίπαπί. ἴὔστιρ. ΗΤΡΡ. 405. 11. ἤδησθα 
ἴτατο ἤδης. ὅορι. Απῇ. 4438). Ἐοο]. ὅ5δ1. Ρ]αΐο Ξξρίιβ, ρα ἀπθτα 
Ττὶ αἰ ψαοίεβ ἤδεισθα. 111. ἤδει, οἴ ἀπΐθ νοοδίθιη ρα ροθϑίαϑβ ἤδειν, 
τῷ ἴῃ εξρ. ὅὅ8. 6355. Ῥαο. 1182. Ἐλυτῖρ. Ιοπ. 1187. 51. ἐπεποίθειν 
Νυῦ. 1847. ἤκειν (Ῥτο ἐῴκει) Αν. 1298. προσήειν Β]. 696. ἀπερρώγειν 
ἴῃ οοτηϊοὶ ᾿ποουίϊ ἔγαστη. ἃρΡ. ΒΟ ΚΟΙῚ Ἀποοᾶ. ρ. 422, 4. κἀτ᾽ ἀπερρώγειν 
ὁπούς. ϑ'6α ἴῃ Ρ]αΐοπαο εἴ γθ 415, ΟΡ ΠποΥ, ῬΓΌΒΔΙΟΙΒ ΞΟ ΡΓΟΥΤ 15 ΒΘΙΏΡΟΥ 
ἤδει Ἰορττατ. ἤδη ΤΘΟΘΠΈΙΟΥΙΒ Δ ΓΙ οἴβτηὶ Γαῖββθ ἰγσαάαηξ. Ν΄. Ἐέγτη. Μ. ρΡ. 
419, 24. ῬΙΌΓΑ]15 ρευβομᾶ 1. ἤδειμεν. ΞΟΡΆΗ. (Βα. Β. 1232. 001] ἤδεμεν 

ψοϊαϊς ΕἸΤΩΒ]οῖαβ. ἦσμεν Ατἱβίορῃ. ἔγ. 198 Ὁ. Αββομυ]. Αρ. 1068. 
Ἐπτ. Ηεο. 1094. 11. ἤδετε Ἐπτρ. Βάροι. 1843. ἦστε ΞΟΡΠΟΟΙ65 ἴῃ 
Οὐοἰοϊῖς ἀρ. Ἐντα. ΔΜ. Ρ. 458,59. 1Π1. ἤδεσαν ἀρ. Ρ]αΐοποπι. 1)08}15 Ροῖ- 
βομᾶ ΠΠ. ἤστην Ἰορίταν Ανὶρ. 19. Εχ Πῖ5 ἀρραγϑῖ Αἰζίοοβ νϑθίθγϑβ ἴῃ 
ΤΙῸΠΙΘΙῸ 5ΙΠΡῸΪΑΥῚ Πυ] 15 [ΕΠ ΡΟΥῚΒ [ΟΠΙοα5 ἸΠΠ ΧΙ Ομ65. ΟΟΠ ΓδοΐαΒ π5Ὲ1- 
Ῥᾶξβθ, 56. ἤδεα ἤδη, ἤδεας ἤδης, ἤδεε ἤδει εἴ ΔΙΠαπαπάο Ργορίου τηβίστιτῃ 
ἤδεεν ἤδειν. Ασουγαῖα ἀθ πᾶς τὸ θρὶξ ἘΠῚΘπαΐ ἴῃ 16χ. ὅορῃ. 11. 285. 286. 

86. χὠ πρίων ἀπῆν) ΑῬ ᾿πηροταῖννο πρίω ἤπχιῦ ῬΑ ΟΙρΡΙατη πρίων, 
ααδβὶ ὁ πρίω λέγων. 810 Δ1101] ἃραᾷ ποβίγυμη πατερίζειν καρδαμίζειν 
πτερυγίζειν, 1.6. ὙΟΟΕΒ πατὴρ κάρδαμον πτέρυξ Ξῷρῖτι5. ἰΐογατθ. 56 
ὁ πρίων Εἰ ὨΪἤσαΥΘ ροΐθβί θἰϊατῃ φιῖ αἰβϑθοαΐ (50. ΟΟΥ̓ ΤΊ}, ΞΙν 6 ῬΤῸ 
ῬΑγΓΟΙρίο Παθθαβ, βῖνθ ῬΥῸ ΠΟΙΏΪηΘ πρίων πρίωνος, 1.6. 5677 107), αἴ ἴῃ 
Ὑεβρ. 694. «ὁ6ὰ5 ἸρΊΓΥ οβῦ ἴῃ ἃ θΙρο. 

38. ὑποκρούειν) Οὐϊοφιιῖ, ἱπίογροίίαγο. ΟἿ. Ἑΐοοϊοβ. 356. 88, 597. 
Μὸοχ ποία νϑυθαπι λοιδορεῖν οὐ δοοαβαῖϊνο, λοιδορεῖσθαι οαπὶ ἀαΐϊνο 
ῬΙογυσηαιιθ οομ]πηρῚ, αἱ 4. 1400. εἴ ῬΑββῖπη, 
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ἐάν τις ἄλλο πλὴν περὶ εἰρήνης λέγῃ. 
᾿Αλλ᾽ οἱ πρυτάνεις γὰρ οὑτοιὶ μεσημβρινοί. 40 
Οὐκ ἠγόρευον ; τοῦτ ἐκεῖν οὑγὼ ᾽λεγον" 
εἰς τὴν προεδρίαν πᾶς ἀνὴρ ὠστίζεται. 

ΚΗΡ. Πάριτ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν, 
πάριθ᾽, ὡς ἂν ἐντὸς ἦτε τοῦ καθάρματος. 

ΑΜΦ. Ἤδη τις εἶπε; ΚΗΡ. Τίς ἀγορεύειν βούλεται ; 

ΑΜΦ. Ἐγώ. ΠΡ. Τίς ὧν; ΑΜ. ᾿Αμφίθεος. ΠΡ. Οὐκ 
[ἄνθρωπος ; ΑΜ. Οὐ, 

ἀλλ᾽ ἀθάνατος. .Ὅ γὰρ ᾿Αμφίθεος Δήμητρος ἦν 

40. μεσημβρινοί)ῇ Οὐμπηι 7απὶ πιϑρ ἀἷθα οϑί. Μαπθ διυΐθπιὶ ψΘηΓ6 
ἀρθεραηῖ. Οἱ. νεξβρ. 774. κἂν ἔγρῃ μεσημβρινός. 124. ὁ δ᾽ ἀνεφάνη 
κνεφαῖος ἐπὶ τῇ κιγκλίδι. 

41. οὐκ ἠγόρευον ;) ΟἿ. Ρ]. 102. ἔν. 284. ὅορῃ. (Εά. Ο. 842. 

τοῦτ ἐκεῖν οὑγὼ ᾿᾽λεγον) Νοκίεοι Ῥδο. 64. τοῦτ᾽ ἐστὶ δῆτα τὸ κακὸν 
αὔθ᾽ οὑγὼ ᾽λεγον. Ηΐποὸ τηδ πη ἴῃ [ν5. 240. τοῦτ ἐκεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον, Ὁ] 
γΠΡῸ Ἰαριςυν ταῦτ. ΕΤΜ. 

483. πάριτ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν) 8816 εἴ ἴῃ ΕΟ]. 129. ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘ ΤΠ] ΘΓΌτη. 
ΒΕΒΟ. 

44. τοῦ καθάρματος) ΠΗ ΕΒγο ΠΪα5 : Κάθαρμα: τὸ χοιρίδιον ᾧ τὴν ἑστίαν 
ἐκάθαιρον ἐν ταῖς ἐκτροπίαις" ὁ δὲ ἐπιτελῶν δημοσίως, περιστίαρχος ἐλέγετο. 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις εἴ δημόσιος ΟΟΥΤΙστπί ἱπίογρΓοῖθβ. Καθάρσιον νοσαπξ 
“ΖΕΞοΒΙη65 ἴῃ ΤΙ γο τη Ρ. 48. εἴ εχ 6δο Ηδιροογδῖο ἴῃ 1ρ8ᾶ γοοθ, εἴ 
ῬοΠυχ 8, 104. Μαυβίο]δμ) ῬΓῸ ρόσγοθ]]ο Ἰπάθηξβ Δα μιθθῖ ποβίογ ΕΟ], 
128. ἘΠ1Μ. 

48. τίς ἀγορεύειν βούλεται ;) ΟἿ. Ἐςο]. 150. ““ ΡΥΞΘΟΟΠΙΒ ΟΣ ΞΟΙΘΠΠΪ5 
ἴῃ ἀοιηοογαίία, 01 νἱροθαΐ ἰσηγορία ΒΕΒΑ. 

46. ᾿Αμφίθεος) [Γαΐ] Πρ ΑἸ Του, ἀμ δὴ 51 αἰχ ββϑί 116 ἀμφίθεος, 1.6. 
δῷ πίγαφμθ ραγίθ αἰθιι8, δῖνβ ῬΈΓΘΙΩ δῖνθ τηδίτθμ ὙΘΒΡΙΟΙΒ. 516 
ἀμφιθαλὴς ἀἸϊοϊςαγ αὶ τὐγιτηη 6 ΡαΥθηΐθπι νίνυση Παρθοῖ. Ὑ146 5080]. 
δα Αν. 1797. 

47. Ταοῖῖα μϊο τ ἀθί ποβίου Ἐσιριάθηη 41 τηπ]ξιβ δβέ ἴη ΡΘπα- 
8]οΡῚ 5. Βα] αβπηοαϊ ἀδάποοπάϊβ. ΜΙ. ργθθοῖραθ ΡΒ ρ πῖθο ΤΔΌΓΙΟΟ 
οχογάϊμιη. Βθνοία δαΐειη Ο6]6ὶ ἔς Π]1ὰ5 ΤΥρίο θπιαβ, ποη ΤΙρ- 
ΤΟ]θτὴὶ Οα]θαβ. 

ἀλλ᾽ ἀθάνατος. ὁ γὰρ Ἀμφίθεος) ῬΕΥΓΆΙῸ ἴπ ΞΘΠΆΙῚ5 {ΠΥ ΔΟ τη Θχοῖρις 
δηδρεοβίαβ, οα] 5 δἰζθυαπι ἀρια ΑΥἸβέορῃδηθῃ Θχθιαρίθτ ϑεΐ ἴῃ Εἰθοὶοβ, 
515. Ῥοαϊθιαβ 1115 ραγὶζου τὰ Ηϊο Ἰηΐοσ ἀπδ5 ἀἸροα α5 αἰ νΊβὶβ δὲ Ἰηζουραπο- 
ἘΟΠΘ 56} ἈΠΟΊΙΕ, καὶ θοἰμάτιον' ὅτε δὴ δ᾽ ἐκεῖνοψηλαφῶν. ἸΝδιὰ τογίϊαχη ΘΧΘΙΩ- 

ἡ“) ἰὐὐ αν ας 
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καὶ Τριπτολέμου: τούτου δὲ Κελεὸς γίγνεται: 
γαμεῖ δὲ Κελεὸς Φαιναρέτην. τήθην ἐμὴν, 
ἐξ ἧς Λυκίψος ἐγένετ᾽ - ἐκ τούτου δ᾽ ἐγὼ 50 
ἀθάνατός εἰμ᾽: ἐμοὶ δ᾽ ἐπέτρεψαν οἱ θεοὶ 
σπονδὰς ποιεῖσθαι πρὸς Λακεδαιμονίους μόνῳ. 
᾿Αλλ᾽ ἀθάνατος ὧν, ὦνδρες, ἐφόδι οὐκ ἔχω: 
οὐ γὰρ διδόασιν οἱ πρυτάνεις. ΠΡ. Οἱ τοξόται. 

ΑΜΦ. Ὦ Τριπτόλεμε καὶ Κελεὲ, περιόψεσθέ με; δῦ 
ΔΙΚ. Ὦνδρες πρυτάνεις, ἀδικεῖτε τὴν ἐκκλησίαν 

Ρίατη ΝΡ. 668. ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα, γοπτπίᾶ Θοσαβαῦνι 

ἔοττηδ οοπίταοία ἀλεκτρυῶ τοτηονἱῦ ΡοΥβοπιιβ. [ἢ θα άθιῃ σἸροαϊα Δυιβίορῃι. 
[,γ8. 1148. ἀδικίομες, ἀλλ᾽ ὁ πρωκτὸς ἄφατος ὡς καλός. οἴ, αττϑ τηΐητι5 σογία 

βαπΐ δχθυρῖα, ΝΡ. 845. ΤΠοβιη. 285. ΑἸτα Ρ] αυμηδ αιδ5 τη] 6515 
ἀοθθπίαγ Θυσουθτ5 ΠΠΡΥΔΙΙΟσ τη οΟ]]Θρὶῦ ΠΟΌΓθοιιΒ ἴῃ ΔΡρΡΟπάϊοο δά Ρου- 
ΒΟΩΪ ΑὙἸβίορμαηῖοα Ρ. 111---11ὅ. 1)ὴ6 ἀδοίγίο εὖ δηδρθδβίο 1ηΐἴτγα 
ἀἰσθπηαβ δα ν. 795. ὈΙΝΏ. Ασοουταῦαβ ἀθ ἰᾶο τ δρὶῦ ΠΌΡΟΥ 
Ἐπηροταβ Ργροῖ. δά 1,08, Ρ. Χχυ---χΥ. “Ιἴὰ ἸρΊταΓ 46. οτηηὶ ἢδο 
ααεοβίϊοπθ βίαιπθπά ιηι,᾽ ᾿πααϊξ, “αὖ ἀϊροάϊα οχ ἀδοίν]ο οἵ ἃπαρθβίο 
ΘΟΙρΡΟβΙΐα, 4118 ΠΌΤΊΘΙΓΟΒ νΙΠ]6ΐ, ΡΥΓΟΒΔΙῚ πα]10 τηοᾶο ροββιῦ, σποα ᾿άθπν 
ἴῃ αἸροάϊατη οχ {ἸΡΥΆΟπο οὐ δηδροοβίο σοτηροβίζατη οδήδῦ : {ΓΌΓΔΟΠΟ 
γΘΓῸ τροΐθ ἰογίαββθ ἃπαρϑοβίιιβ βυσοθάδίξ, 51 ροβὲ {γγδοατη ἴῃ ΒΘ 
αἸροάϊδο ροβιΐζατη ρϑιιβᾶτη ἢθΥῚ βοηΐθηΐξα Ἰαθθαΐ : οὐ] 5 τοὶ ἄπο οχίθηΐ 
ρα ΑὐἸβίορμαπθμι θχθιρία Αοῃ. 47. οὐ ΕοοΪθβ. 915. [Ι͂᾿ Νυβίπηι 
1.1. ῬΓῸ κατὰ ταὐτὸ ΒΟΥ ΘΠ απ, πὶ [Ἀ]Π1ΟΥ, καὶ ταὐτὸ, ΟΟἸ]αΐο γν. 849. 

ἴη 1,γβιβίταίϊοο Ιοοὺ τϑποηα βουρίαστα ναυϊραΐα ἀδικοῦμες, ἃ σοτΐα 
ααδα τυ Πα θαπη Ῥγοπαπ απ πιπὶ ἀδικίομες. [ἢ Ρ]αζΟΠ 5. ΘΟΤΏΙΟΙ ν. ΔΡ. 
5680]. δα ΕπσρΡ. Ηφο. 821]. οὗτος, τίς εἶ; λέγε ταχύ: τί σιγᾷς ; οὐκ ἐρεῖς ; 

ἀοθπάστη τί ν᾽ ἀθίασ οατὴ ΠΟ γθο. ἴῃ ΕΡΙΟΠΔΥΤΩΪ γοῦβα ἀρ. Αἴπθη. 
Ῥ. 972. ἐν δὲ σκόροδα δύο καὶ γαθυλλίδες δύο, Ξουθοπάιτιπι ἔοτῦ : ἐν δὲ 
σκόροδα δί᾽ ἐντὶ καὶ γαθυλλίδες [ δύο. 

59. ἐφόδια) Ιγλαίίοα, ααϊθιιβ οἱ οριιβ ογαῦ Τιϑοθάφιηοηδ ᾿Π ΠΟΙ 
οασβα Θαπί]. [11 Βα θτηϊηἸβίγασο Ῥυγίαμαμη ογαῖ. αὶ ἡαστη ἀΔΓΘ 
ΤΘουβαγθηΐ, 'ρΡ56. ΠΊΟΧ ΠΙΘΌΘΟΡΟΙ5. βαρρααϊίαϊ Ἰηΐγα ν. 180, Οἱ, Ρ]αΐο 
Ρ. 360 Β. ἐφόδια δούς. 

54. οἱ τοξόται) ῬΙαΐο Ῥγοίΐαρ.. Ρ. 319. Ο. καταγελῶσι καὶ θορυβοῦσιν, 
ἕως ἂν ἢ αὐτὸς ἀποστῇ ὁ ἐπιχειρῶν λέγειν καταθορυβηθεὶς, ἢ οἱ τοξόται αὐτὸν 
ἀφελκύσωσιν ἢ ἐξάρωνται, κελευόντων τῶν πρυτάνεων. ΕΠΜ. Αὐβίορῃ. 
Ἐᾳ. 66. καθ᾽ εἷλκον αὐτὸν οἱ πρυτάνεις χοὶ τοξόται. Οὐὐπῇ, οἰίδιῃ. 
ΤΠοβα. 929. ΠΙΝΏ. 
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τὸν ἄνδρ᾽ ἀπάγοντες, ὅστις ἡμῖν ἤθελε 
σπονδὰς ποιῆσαι καὶ κρεμάσαι τὰς ἀσπίδας. 

ΠΡ. Κάθησο σῖγα. ΔΙ. Μὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾽γὼ μὲν οὗ, 
ἣν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μο. 00 

ΚΗΡ. Οἱ πρέσβεις οἱ παρὰ βασιλέως. 
ΔΙΚ. Ποίου βασιλέως ; ; ἄχθομαι τοῖς πρέσβεσι 

καὶ τοῖς ταῶσι τοῖς τ᾽ ἀλαζονεύμασιν. 

δ7. ἀπάγοντες) ΟἸμὲ αὐάμοὶ 7ιδοαξῖ8. 

58. σπονδὰς ποιῆσαι) Ῥ͵Ὸ ποιῆσαι ΞΟΥΓΙθΘΠἀπτη ΡοίΠ5 ποιεῖσθαι, ατιοά 
Ἔσο ἢ. Ἐοτγμηα τηράϊα πἀϑυγραΐίαγ ν. 52. 191. (Ὁ δοῦναμι τη] 
τϑροποθαΐ Ε]ΤΉ5]61.5) ἂν. 1599. 1,Υ5. 951. δο]οοῖ Αὐρμιποιιβ 510] 
οὖ τα ΑΙΠΘΠΙθηβῖθιβ ᾿πἀποῖαβ ἔδοοτθ οαριθθαΐ : τθοῖθ ἸρΊ [1 56 
ΒΑΡΘΌΙ τηβάϊα. Τωοοὶ ἴῃ Ρδο. ν. 212., 001 δοῦννα ἸαρΊαγ, 811 αβέ σαΐιο. 

κρεμάσαι τὰς ἀσπίδας) Θαοά ἴῃ ρᾷοθ ἤρου βοϊοῖ. ΟἿ. ἄν. 484. 

59. κάθησο σῖγα) Μδ]ὰ οαπὶ ΕἸΠΊΒ]6Ιο κάθησο, σίγα. ΟΥ. 128. 
σίγα, κάθιζε. 64. σίγα. 

61]. οἱ πρέσβεις κ. τ. Δ.) Ξ6Π0] : πρέσβεις δὲ οὗτοι εἰσὶν οἱ περὶ τὸν 
Μόρυχον ἐμπλησθέντες τρυφῆς. ΑΑ Πᾶπο ἸΘρΆΓΟΠοτη, οὐ]π5 ὈΥΙΠΟΘΡΒ 
ΜοτνοΒαβ νἹάθίυγ ἔπ|5βθ, τθβριοἴϊαν τὴ ὕβρ. 1199--1144., 4] ἸΟοιι5 
Βαπο ἘΡΤΘΡῚΘ Π]αβίσαῖ. ΟΥ̓. Ἰηἴτα 614. 

βασιλέως) 8. Ῥεγβαγαχη, τιῦ 8110] ΒΟ χοθηί165. 

62. ποίου βασιλέως) ῬΕΙ͂ οοπίοπηρίατη οὖ οατὴ Παρ ϑίοπ6 αϑάδηη 
σισίαχα: “Οἵ. ΝΡ. 5606. απ. 29. 1 β. 1178: ΒΓΠῈ ΠΟ τ 
ῬδΞΒΙ ἃρια ποβίσιμη. ΕἸΧοτρα ἐχ Ῥ]αΐοηβ Ἰἰδαπάδς ΜιοΠΟΙΪαΞ, 
Ἐυτςηγά. Ρ. 804. ἀλλὰ μέντοι ἔφην, χαρίεν γέ τι πρᾶγμά ἐστιν ἡ φιλοσο- 

φία. Ἰποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ μακάριε ; οὐδενὸς μὲν οὖν ἄξιον. οἴ Θοτρ. Ρ. 490. 

ἄχθομαι ᾽γὼ νυρο. ἄχθομαι γὰρ Β. ἄχθομαι γὰρ ὡς Δ. Ο ἄχθομαι τοῖς 
Βταποκίιβ, βθοααθηΐθ Ε]τηβοῖο. ἘΠ ῥργοίθοίο οὔϊοβιση ἢ οβὲ ρτόμο- 
τηθη. ΟἿ. τηοάο ἱπῖτα 1100. Ῥαο. 119. χυΥ8. 9. βδη. 1481. Ουδγα 
ΘΟΙΥΘΟΌΟΠΘΙΩ ᾿ἰβίδιη ΤΘΟΘΡ]. 

608. ταῶσι) ουθοματη τηοστο Αἰοο ταῶσι, 4αδηη Βουρίατατη (8 
Ανπὰμὶ ν. 102, 209, 884. ἀἰϊδογίθ ἰθβίδίαυ Αἰμοπεοβ Ρ. 897. 6χ 
Τυυρῆοπθ. ὈΙΝΌ. Ουζὰβ Δβριγδ ]οηβ νθβερία βουναπίμα ἴῃ Τιατπο 
ποΙηΐηθ ράυο, οἴ ἴῃ Οουμμᾶμο μ,αι. Νοίδξ δαΐθμι Ἰδοίαμίίδτα 16ρΡἃ- 
τουιχη, 4] ῬΘΥΞΔΥΌΓΩ ΤΠΟΥΘ ΒΌ ΡΟΥΘ. ΟΥ̓ΠΔΓΙ ἱποθάθγθ βοϊθαηξ ρα γο πη 
ἰηβίαγ. ῬΒΙ]οβίσ. Ιοοη. ο. 1]. ὁ βασιλεὺς ἐπὶ θρόνου χρυσοῦ στικτὸς 
οἷον ταὠς. ΌΪ 6 Ῥογβάστιτη τορα αρὶταγ, ΑἸοχὶβ ἂρ. Δίμοη. Ρ. 107. 
ἐποίησά τ᾽ αὐτὸ ποικιλώτερον ταῦ. 
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ΚΗ. Σίψα. ΔΙ. Βαβαιὰξ, ὠκβάτανα, τοῦ σχήματος. 
ΠΡΕ. Ἐπέμψαθ᾽ ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν, ὃ 

μισθὸν φέροντας δύο δραχμὰς τῆς ἡμέρας 
ἐπ᾿ Εὐθυμένουςἄρχοντος. ΔΙ. Οἴμοιτῶν δραχμῶν. 

ΠΡΈΣ. καὶ δῆτ᾽ ἐτρυχόμεσθα παρὰ Καύστριον 
πεδίον ὁδοιπλανοῦντες ἐσκηνημένοι, 
ἐφ᾽ ἁρμαμαξῶν μαλθακῶς κατακείμενοι, 70 
ἀπολλύμενοι. ΔΙ. Σφόδρα γὰρ ἐσωζύμην ἐγὼ 

Ν Ν ΒΕ » ΄Ὁ ,ὔ 

παρὰ τὴν ἔπαλξιν ἐν φορυτῷ κατακείμενος. 

θ4. Βαβαιὰξ) αρα! Οἵ. 1141]. 1,)γχ. 312. Βαη. 68. Ῥαο. 248, 
βαβαὶ βαβαιάξ. 

ὠκβάτανα) ΑΠΡΊΙΟΘ νογες ΜΊΓΟΠ6]]: 7}. ἐδ παηιθ ΟΥ αἷΐ ἐδαΐ᾽ 5 ξίγαηφο 
απ γογοῖση ! ϑοΠοοί Ἰορ δ πο ργοάθαπε Ρουβῖοο νοβξα οὐπιδῖ!. Οἵ. 614. 

67. ἐπ᾽ Εὐθυμένους ἄρχοντος) ΟἸγΡΗ. 8, 4. ἀποάθοϊπηο δηΐα μᾶπο 
ΓᾺΌ] τὰ δοΐδπη Δ ηπο. 

68. διὰ τῶν Καῦστρίων πεδίων να]σῸ. ῬΙῸ διὰ ἈδνΘηΠδ5 Θχϊρθέ παρὰ, 
ἀπ ΠΙπάογῆυβ παρὰ Καύστριον πέδιον Θ(Ἰ41ξ, ταοπθηβ 116 δ]1ἃ 5ἰπ- 
ΘΌΪΑΥΙ ΠΌΤΠΘΙΌ, ΠῸΠ Ὀ] ΤΆ], α10]. ΑὙΤΙου]α5. Ῥ]απθ ἀθθθίυῦ ΠΌΓΑΙΙΒ, 
αἱ Καύστριον {ὙἸΞΥ Δ Όατη Ἰοροσοπί. Καύστριον πεδίον τηθτηογδία τ 
Χοπορη. ὥγτν. 2, 1, ὅ. εὐ Καύστρου πεδίον αὐῦ8 (πόλις οἰκουμένη) 
Ἐχρ. 1, 2,11. 564 ἄσχατη {Ππ4 νἱάθέα! παρὰ πέδιον ; 4876 πΘΒοῖο 
ΔΠΠΟΠ ῬΟΐΠ5 ΘΟΙΤΙΡῈ πάστη 5ὶ| παρὰ Καύὔστριον ποταμὸν, αἴ αριά 
Ἡετοαοί. ὃ, 100. πορευόμενοι παρὰ ποταμὸν Καὔστριον. Νιοΐαβ Θἰδ πη 
εξί Ἡοσμουῖ νουβαβ Π]. β, 460. ᾿Ασίω ἐν λειμῶνι, Καῦστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα. 
ΘΙ ΠΆΠΠου ποβίου Ανιῦ. 774. παρ᾽ Ἕβρον ποταμὸν. ΝΝΘα86 Δ] 1ἴοΥ 16ΡΊΞΕ6 
ν᾽ ἀθίμν 5010] : Καύστριος ποταμὸς τῆς Λυδίας περὶ Μίλητον---παρ᾽ ᾧ καὶ 
ὁ ΓΑσιος λειμών. ΝΙΊΒΙ γοϊα 116 Καύστριον πεδίον οὖ Δσιον λειμῶνα 
Θαπάθτη Θαμρυϊη 6556 5ΙρΊ σατο. ΑἸΠιβῖο δαΐθιη νἱἀθίασ δββο δά 
γοΙ τη κάειν, ἀπ 46 τὴοχ δά άιϊζαν ἐσκηνημένοι. 

70, μαλθακῶς κατακείμενοι) ]ΔΙΟΌ]α5 δβ Ἰορδίιιβ ΙΔ θΟΤ 65. ΤΠ ΘΠ ΟΥ̓ ΔΉ, 
05 ἴῃ 1ΠΠΠΟῚῸ δα αιβὶῦ, πο] Υ σα θδΠ5. ἴῃ ΟΔΥ̓ΡΟπΐο, Θαμη 6 516 

τἹἀϊου]α Ἰοαποπΐθτη ἀθ ᾿μάαβίτία ἱπάποὶς οοτηῖϊοαβ. ΒΗΒΌΝΟΚ, ΟἿ. 
ΤΠΗΘΟΡοτΩρΡαΒ ἀρ. Αἴποη. Ρ. 28, ἐπίνομεν μετὰ ταῦτα... .. [ κατακείμενοι 
μαλακώτατ᾽ ἐπὶ τρικλινίῳ. 

71. ἐσωζόμην) τόπο, ααϊα ΑἸΐου αἀϊχοιαῦ ἀπολλύμενοι. Ῥϑιᾳῦτη ΘΟ0Π- 
αἰ Πομθτι ἀαγΊοσθ τι του]ίο ἔπίββθ βἰρηϊῆοαί, ααᾶτη θοσαπι, ηαὶ νἱζατα 
δά6ο τη ]]6ῃὰ 06}1}1 οἵ Ἰαθουατη Ἔχρογίθβ ἀρουθηΐ, 

72. παρὰ τὴν ἔπαλξιν) Θυ ἴῃ τηροπῖθαβ ὀχουθαπί, αϊοπηῦαν 6556 
παρ᾽ ἔπαλξι,. Τμιογά, 2, 18. “οπλίτας δὲ τρὶς χιλίους καὶ μυρίους 

. ῶ - “ 
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ΠΡΕ. Ξενιζόμενοι δὲ πρὸς βίαν ἐπίνομεν 
ἐξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων καὶ χρυσίδων 
ἄκρατον οἶνον ἡδύν. ΔΙΚ. Ὦ Κραναὰ πόλις, 
ἀρ᾽ αἰσθάνει τὸν κατάγελων τῶν πρέσβεων : 

ΠΡΕ. Οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγοῦνται μόνους 
τοὺς πλεῖστα δυναμένους φαγεῖν τε καὶ πιεῖν. 

ΔΙΚ. Ἡμεῖς δὲ λαικαστάς γε καὶ καταπύγονας. 
ΠΡΕ. Ἔτει τετάρτῳ δ᾽ εἰς τὰ βασίλεί ἤλθομεν: 80 

ἀλλ᾽ εἰς ἀπόπατον ᾧχετο, στρατιὰν λαβὼν, 
κἄχεζεν ὀκτὼ μῆνας ἐπὶ χρυσῶν ὀρῶν. 

ΔΙΚ. Πόσου δὲ τὸν πρωκτὸν χρόνου ξυνήγαγεν ;: 

5 ΕΣ ΄ ᾿ »“" , ν ΄- 5,.»»ν - , ΄- 

εἶναι, ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις, καὶ τῶν παρ ἔπαλξιν---ἀπό τε τῶν πρεσ- 
΄ ν - ΄ κ᾿ ᾿ “ ε κ 3 

βυτέρων, καὶ τῶν νεωτάτων, καὶ μετοίκων ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν. ΒΒΕΒΘ. 

78. πρὸς βίαν ἐπίνομεν) ΒΟΡΠΟΟΙΪ65 Δρυα Αἰμοπθοῦτη Ρ. 428. ἃ Βεῖρ- 

Ἰεγο οοτηραταΐαβ, τὸ πίνειν πρὸς βίαν | ἴσον κακὸν πέφυκε τῷ διψῆν βίᾳ. 

78. ὦ Κραναὰ πόλις) Ατοοπὶ ΑἰΠοπασατη Κραναὰν ΞΙΤΩΡΠΟΙΓΕΓ γοοδξ 
Τ,γειβίτ. 481. Ηρφβυοῖ, Κραναόν : ὑψηλὸν, τραχύ. ΒΕΒΑα. 

78. δυναμένους καταφαγεῖν) Ῥ͵Ὸ δυναμένους ἘΠ]ΤΉΒ]ΘΙπι5. τη 1] οΤαίϊα 

δυνατοὺς οοτὶρῚ,, ΕΝ 516 δυναταὶ ἴῃ δύνασθε ἀδρταναίατη ΓΘΡΕΙΙΘ5 Πγ5. 

566. ϑεὰ ρτγϑξίαϊ καταφαγεῖν ἴῃ ΞΙΤΩΡΙΕχ φαγεῖν τηπΐαγα, αΐ δβί ἴῃ 

ΤἬΘΟΡΗΠΙ γοῦξα ἃ ΠΙΠαοτῆο οο]]αῖο : ἀνδρῶν ἁπάντων πλεῖστα δυνάμενος 

φαγεῖν. Αἀ46 αποα ΞοηυϊζυΣ ΞἸΤΊΡΙΟΧ πιεῖν. 

79. λαικαστάς) ὅ836Π0]: πόρνους ϑοογίαίογε8. ς τὸ οἵ. Νυῦ. 
1089---1094. 

γε Ξοιῖρβὶ σατῃ ΕἸτηβ]οῖο. Ὑα]θῸ τε. Οἵ. ταοάο Ἐο]. 1009. 1010. 

80. ἔτει τετάρτῳ δ) Ηδῃο τηοσᾶπι σοηβαίο Γδοογαπί ἸΘρ᾿ ΕΓ] τη 5 
σΟΠΕπαδηᾶςο στϑίϊδ. 

8]. εἰς ἀπόπατον ᾧχετο) 86. ὁ βασιλεὺς, εχ τὰ βασίλεια τορείεπαάσπη. 
Κρά γϑὼ υϑηΐγὶς οαοπογαπαὶ φγαίϊα ργοζεοίιις εγαί. Τοουβ. δβέ Ῥσεθῖθῦ 
Ἐχρθοίδιοποιω, πᾶμη Ἔχρθοΐαθαβ ἐπὶ πόλεμον, δαΐ 5.116. 8]]14υ]4. ἀπό- 
πατον Ὁ6Π6 Θχρυϊτηπηΐ (ἀευτηδηὶ μοι} αὐέγί. 

82. χρυσῶν ὀρῶν) Ῥ]ααΐαξ ἴῃ Θίϊομο 1,1, 22. Νέφιιε ἐϊ|6 πιογοαΐ 

Ῥεγϑβαγιηι δἰ δὲ ηιοηίεβ, ψιὶ 6556 ρεγλὶδοηίμν αμγεῖ. 
83. πόσου δὲ---ξυνήγαγεν ;) οξέ φιαπέμηι αμέϑηι ἐθηῖριβ μοάϊοθηι 

οοπίγαωςϊξ, 1.6. χαδηΐο το ρΟΥ6 Οριβ οἱ [αϊξ δα ροάίοθτη σομπέ ΘΙ Π1ΠῈ, 

εἱ οοΐο τηθηβθβ οοπίϊπθοξ οδραθαῖ ὃ Παβροπᾶσί ργοῖου οχρθοΐδι!οποτη 

Ἰεραΐιξ, τῇ πανσελήνῳ ρίθηϊϊμηῖο, 1.6. Ῥγοχίτηο Ῥ] π]απῖο οοπίτδο- 
ἴαμα οὐτὰ Παρυϊς. υο ἄππι ποίαϊυν Ῥθυβδγιτη ἴῃ ΠΘΡΌΓΙΒ μοτα- 
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ΠΡΕ. Τῇ πανσελήνῳ: κάτ᾽ ἀπῆλθεν οἴκαδε: 

εἶτ᾽ ἐξένιζε, παρετίθει θ᾽ ἡμῖν ὅλους 8ῦ 

ἐκ κριβάνου βοῦς. ΔΙΚ. Καὶ τίς εἶδε πώποτε 

βοῦς κριβανίτας ; τῶν ἀλαζονευμάτων. 

ΠΡΕ. Καὶ ναὶ μὰ Δί᾽ ὄρνιν τριπλάσιον Ἰζλεωνύμου 

παρέθηκεν ἡμῖν" ὄνομα δ᾽ ἦν αὐτῷ φέναξ. 

ΔΙ. Ταῦτ᾽ ἀρ᾽ ἐφενάκιζες σὺ, δύο δραχμὰς φέρων. 

ΘΘ Πα 15. ἰαγάϊαβ. δίαιιθ οβοϊξαπίϊα, Βα 156. βἰπηνα τϑργθμοπάϊταν Τιοράτ- 

πποπίογαπι ποία βιρουϑἰο δὲ πορ]Π!ρ πα ἴῃ ΘΟΡ 5 ΒῸ15 ΔανΘΥΒΊΠΩ 

Ῥεύβαπι ἱπρυπθπΐθτη Ομ τ ΠΘπαϊβ, 146 δα 564. νϑύβιαπι. (ὑβίθυαπι 

αἰ Πἰς πόσου χρόνου, 55 ἰηῖτα 782. πέντ᾽ ἐτῶν φιϊηφιοηηῖο. Δ 6ΞΡ. 

960. ἡμερῶν τεττάρων τὸ πλεῖστον φιαίγ πιο α(ἰ 8101) 1). Βόρῃ. (μὰ. 

ΟἹ]. 398. βαιοῦ κοὐχὶ μυρίου χρόνου. 825. οὐ μακροῦ χρόνου, οἷ ἘΙ. 

469. 364 πόσου χρόνου 5ἰριϊῆοαϊ ὉΠ ααᾶπο οἴϊαπι δ φμαμπίο ἐθηῖρογο ὃ 

516 ἘαρΟΙ] 5. ἂρ. Ρ]αΐδγοι. ΝΙς. 4. πόσου χρόνου γὰρ συγγεγένησαι 

Νικίᾳ; ΑΘβοῦυ!. Αρ. 269. ποίου (πόσου δ) χρόνου δὲ καὶ πεπόρθηται 

πόλις; ῬΙῸ 410 ἀπὸ πόσου χρόνου οβδί Ανὶθ. 920. ΒιΠΠοῚ πολλοῦ 

χρόνου ΤΙ. 806. ΡΙ. 98, 

τὸν πρωκτὸν) Ἐδοθία Ῥγτοῖου Θχρθοίδιομθμὶ ῬΓῸ τὸν στρατὸν, τ 

τηοποῦ βοΠο]αβία. 

84. τῇ πανσελήνῳ) 60]: οἱ γὰρ Ἕλληνες πάντα ἔπραττον πρὸς τὴν 

σελήνην ἀποβλέποντες, καὶ μάλιστα οἱ Λακεδαιμόνιοι. Δάτιδος γοῦν καὶ 

᾿Αρταφέρνους τῶν στρατηγῶν τοῦ Περσῶν βασιλέως εἰς Μαραθῶνα ἐμβε- 

βληκότων, περιέμενον τὴν πανσέληνον ἐπὶ τῷ τότε ἐξελθεῖν ἐπὶ τὸν πόλεμον. 

πρὶν οὖν ἐκείνους παραγενέσθαι, κατώρθωσαν οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν πόλεμον. 

παίζει οὖν πρὸς τὸ τοιοῦτον ἔθος. Θυδο βοπίθπεα οοπῆττηδίαν θα 6 Π- 

εἰθαβ κᾷτ᾽ ἀπῆλθεν οἴκαδε. ἃ αυοὰ ἴδοογαπί ΤιΔορἀθουηοηῖ, το ο 

ἦϑιι ἀοραρπιδίο. 

8. ὅλους ἐκ κριβάνου βοῦς) Ἡοτοάοίαβ 1, 137. υὉ1᾽ 46 ᾿ηβϊζαςβ 

Ῥουβασατη ἀρ : ἐν τῇ (ἴδ παί8}}) οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ἵππον καὶ 

κάμηλον καὶ ὄνον προτιθέαται, ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμίνοισι. ΒΒΒΑ. Θαῖϊ 

Ἰαᾶαΐ οἴίατη ΑΠΌ ρΡΠμαποπι οοτγαΐοθτη ἂρ. Αἴμθη. Ρ. 190. 

87. βοῦς κριβανίτας) αἷᾶ τοὶ ταπίαπι ἄρτους κριβανίτας ποϊαηΐ 

ΒΒΕΗΘ. Οἵ. ΡΙαῦ. 7605 κριβανωτῶν ὁρμαθῷ, Ὁ] ΘΟ  μυτη κριβανιτῶν. 

ΑἸέογα [ογυλᾶ ταϊππβ Αἰτιοα κλιβανίτης οΥαΐ. 

88. ΟἸδοπνταὶ ργοσουϊταβ ταθιηογαῖαν οἰϊαπι ἴῃ ἡ ΘΒρ. 592. Χὠ μέγας 

οὗτος Κολακώνυμος ἀσπιδαποβλής. ΑΥ. 1476. Χρήσιμον μὲν οὐδὲν, ἄλλως 

δὲ δειλὸν καὶ μέγα΄ι ΕΠΜ. 

90. ταῦτ᾽ ἄρα) 1.6. διὰ ταῦτ᾽ ἄρα, αἴ ραβδίπι. 
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ΠΡΈ. Καὶ νῦν ἄγοντες ἥκομεν Ψευδαρτάβαν, 
τὸν βασιλέως ὀφθαλμόν.---ΔΙΚ. ᾿Εκκόψειέ γε 
κόραξ πατάξας τόν τε σὸν τοῦ πρέσβεως. 

ΚΗ. ὋὉ βασιλέως ὀφθαλμός. ΔΙ. Ὦναξ Ἡράκλεις- 
Ν ΄“ ΄- 5 ’ὔ 

πρὸς τῶν θεῶν, ὠνθρωπε. ναύφαρκτον βλέπεις, 

91. Ψευδαρτάβαν) ΝΝοΟΙΩΘπ οοτηϊοθ βοΐαπι δα 8] οστηη ῬΕΥΒΙΘΟΙΊΤΗΙ 
ΘΧΘΙΏΡΙυτη, οατη ΔἸ] αβίοηα δα ν, ψευδής. ΘΙΤΉΠοΥ ᾿π61Ὸ τη νου. ψευδ- 
ατράφαξυς Ἐπ. 690. εἴ ψευδαμάμαξυς ἡ εβρ. 526. 

92. Ηδβνομῖαβ : Βασιλέως ὀφθαλμός: ἐπέμπετό τις ὑπὸ βασιλέως 
ἐπίσκοπος ὃς ἐφεωρᾶτο (ἐφεώρα ὃ) τὰ πράγματα, ὃν τοῦ βασιλέως ὀφθαλμὸν 
ἐκάλουν. ἘΠῚΜ. Ῥ]υτίπηα οοἸ]]ορὶς ϑίδη]θιβ δὰ βου} Ροτβ. 988. 
Νοββαῖῖβ Παθθπηὰβ ΗδΓΟΔΟΉ 1, 114, εὖ Χοπορπομίβ Οντορ. ϑ, 
2, 10. Ἰοοοβ τηϑιθοσαββθ. ὈΓΙΝΏ. 

ἐκκόψειε) Οἵ. Νυῦ. 24. εἴθ᾽ ἐξεκόπη πρότερον τὸν ὀφθαλμὸν λίθῳ. 
Ἄν. 588. τῶν προβάτων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκοψάντων. 1618. ἐκκόψει τὸν 
ὀφθαλμὸν θενών. 842. ἢν ἅπαξ γε τὠφθαλμὼ ᾿κκοπῆς. 

938, υϊρο τόν γε σὸν τοῦ πρέσβεως) ἘΠΠΊΒ]Θῖπ5 τόν τε σὸν ΘοΥ- 
ΤΊΡῚΓ, π6 Ῥαγουϊα γε ἴῃ οϑάθτη βεπίθμηξια τη] τϑρϑίδξιγ, δὲ οοηΐοσέ 
ΡΙαΐ. 180. ὁ Τιμοθέου δὲ πύργο-ς----. Β. ἐμπέσοι γέ σοι. Ῥ]αἴοποτη ΘΟΠῚ]- 
οὕτα 8Ρ. Αἴμοπ. ρ. ὅ. Σκορπίος αὖ----. Β. παίσειέ γέ σου τὸν πρωκτὸν 
ὑπελθών. Ο]ὰ5 οιμθπ δι οποιη τορι. ΜΠ] Οοπίοσο ΝΡ. 1201]. 
ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν. ΡΙαΐ. 58. τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ---βίον. Ὁ) ῖν. 
Ῥαα]. Ἐρ. Τη65β. 2, 8, 17. τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 

πρέσβεως Ἰυάθηβ ΑἸχΙ ποβῖεσ. πρέσβυς Ὧ6 56η6, πρέσβεις 46 Ἰαρδί!5 

αἸςθθαΐασ. Πρέσβεως νΕ] πρέσβει τι6ὸ 46 Ξ6π6 ἡυ!άθτη πβαγραΐατῃ εβί. 
ΕἘΠΜ. ὕβιυφαϊζα ἴδηθῃ πρέσβυς 46 Ἰεραίο ἄββομ. βυρρ!. 708. 
πρέσβεις 46 Ξοηϊῦυ5 Ρεῖβ. 845. Νίοτγηϊπδίνιιβ 4π|8}15 πρέσβη ἰδρ'αἱὲ 
οσοαχγι ἴτάρτη. 495. 

95. ἄνθρωπε) ἴϑογ10. ὦνθρωπε. 
ναύφαρκτον 6Χ ῬΒοῦο ταβαζαις ΠΙπάογῆμβ, ἔοστηδτη Αἰοατη. Ὑα]ρῸ 

ναύφαρκτον. [ἄθτη ναυφάρκτῳ ΘαἸα1 Ἐ4. 567. πέφαρκται εξβρ. 852. 
φάρξητε Αν. 188. Θᾷριι νἱᾶβ οἴϊατη δα όρῇοοὶ. πῆρ. 236. Ααάὶ 
Ῥοϊαδβί δυσβάρκανος ῬΙῸ δυσβράκανος, αἴ ν]άδταγ, πογιρίαπι 8ἃρΡ. Εϊντη. 
Μ. Ρ. 291, 47. Νομη}}} ἰαταθη ἀπ: οη]5β ΠΆθθτα νι δπίαγ βίδα 
ἔουτηφο : δἴξὶ ἀθ ἔοστηδ δαρχμὴ ῬΥῸ δραχμὴ τηθίτο ρΡοβίπϊαηξα ποηπθῃ- 
απαῖῃ φροβίία οομβίαί. Ὑ|ὰ. Ππά. δὰ ὕεβρ. 690. Οὐμξουτὶ θαδηι 
Ῥοββαηΐ κραδία οἴ καρδία, ἀτραπὸς εἴ ἀταρπὸς, ὅτ. 

ναύφαρκτον βλέπεις) Ἀδαάο : Νπηι ργοίζεηι παυαΐο πιεαϊίαγὶς ΟΥ̓. 
Ἐπ. 567. ἔν τε ναυφάρκτῳ στρατῷ. ΑΘΒ6ἢ. Ρεΐ5. 950. ναύφρακτος "Λρης. 
οὕ 5010]: ὁ ναυτικὸς στρατὸς ναύφρακτος καλεῖται. Θυὶ τϑροΐθ δάαϊξ : 

ἔξεισι τερατώδης τις γελοίως ἐσκευασμένος καὶ ὀφθαλμὸν ἔχων ἕνα ἐπὶ παντὸς 
τοῦ προσώπου. ὅτι ἴῃ {Ποῖ θι5 ὀφθαλμοὶ Βαηΐ, τ αἰΐ 501Π0],, δ ὧν 



παν 

ΔΑΟΗΔΕΝΕΝΒΙΕΝ. 1 ωἱϊ 

ἢ περὶ ἄκραν κάμπτων νεώσοικον σκοπεῖς : 
Μ ΣΟ Ψ Ν Ν 5 Ν Α 

ἄσκωμ ἔχεις που περὶ τὸν ὀφθαλμὸν κάτω. 
͵ ͵ Υ͂ » 

ΠΡΕ. ἤΑγε δὴ σὺ, βασιλεὺς ἄττα σ᾽ ἀπέπεμψεν φράσον 
λέξοντ᾽ ᾿Αθηναίοισιν, ὦ Ψευδαρτάβα. 

ΨΈΕΥ. Ἰαρταμὰν ἔξαρξ᾽ ἀναπισσόναι σάτρα 100 

ΠΡ. Ξυνήκαθ᾽ ὃ λέγει; ΔΙ. Μὰτὸν᾽ Απόλλω᾽ γὼμὲν οὔ. 

ΠΡΕ. Πέμψειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χρυσίον. 

τὰς κώπας ἐμβάλλοντες ἐκωπηλάτουν.. ἘΒοραΐ ἰρΊτα, ΠΙΟΈΘΟΡΟΙΙΒ: δίξηι 

φγωϊζμηι παυαῖο πιραϊίαγῖδ, απ οἶγοα ργοπιοηέογίμηι Λεοΐθης παυαίθ οἷν- 
μπιδρὶοὶΞ Ὁ ὡς περιβλέποντος ἐν κύκλῳ τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ ἀξιωματικῶς 

εἰσιόντος, ττξ ΞοΠο] βία αἸοΙΌ. 

ναύφαρκτον βλέπεις) ἘΣχοταρ]α Πυ]ὰ5 σοηβίτπ ο]οπ5. ρα ποβίσιμη 

Ἠδοο βυπί. [πἴταὰ 994. βαλλήναδε βλέπειν. 254. θυμβροφάγον. 8660. 

ἀστραπάς. ἘΝ. 691. νᾶπυ. 8565. ὀστρακίνδα. ΕΞΡ. 455. κάρδαμα. 649. 

σκύτη (εἰ ἘπΙΡΟΙΙ5 Αὐτ. ὅ:θοο. ἔτ. 12.) 847. τιμᾶν. 900. κλέπτον. Ραϑο. 

1184. ὀπόν. Αν. 1169. πυρρίχην. 1671. αἰκίαν. Τωγϑ. 886. ἀγανώτερον. 

Εδη. 562. δριμύ. 592. τὸ (τι ὃ) δεινόν. 602. ὀρίγανον. 804. ταυρηδόν. 

Ἐοο]. 291. ὑπότριμμα. Ῥ]. 8528. Ἄρη. 424. μανικόν τι καὶ τραγῳδικόν. 

Ἐν. 898, ἔρημον. Αἀ46 ἘΡΟΠη ἔτ. πο. 22. ἀπιστίαν. ἘΘΡΏτΟΠ. Δ. 
Αἴμεη. ρ. 877. γλίσχρον. ΑΘΒΟΠγ}. βερί. 494. φόβον. Ἐλπατὶρ. ΑἸΟ, 
778. σεμνὸν καὶ πεφροντικός. απ] π6. συρμαίαν ἃΡ. ΡΊΆΤΩΙΩ. γΘί. 
τοίη. (6]Ο58. 

906. ἢ περὶ ἄκραν κάμπτων) 56Π0] : τηνικαῦτα γὰρ μάλιστα εἰώθασι 
προορᾶν καὶ φυλάττειν τὴν ναῦν, ὁπόταν ἄκραν τινὰ κάμπτωσι, 86. μὴ 

προσπταίσωσι τῇ γῇ. 
97. ἄσκωμα Ἰοτιπι εβῷ (τροπωτὴρ) 410 ΤΘΠ.Ι5. ΟἸΓΟΌΓ ΠΟ ΓΤ, ἨΘ 

Ἰοοο 5ιο τηουθαῖασ. Ηἱἴἷς δυΐθιη Ῥεῖβα, Ὀδυθεο Ἰοσο, δέρμα καθειμένον 
Βαθοθαΐ, τῖβὰβ δχοϊΐαπάα οδιιβα. 

100. τος θαυθαυτζαπβ Ἰοχυϊξαγ, αὖ ΤΥΙΌΔ]115 116 ἴθ ἀνιῦ. οἵ 

Βογίμα ἴῃ Τμθθα. οιθα δαΐθμη 6115 811 8110 τηοο Ἰηϊουργοϊδηζαγ, 
Βοίμῖαβ {1ὰ εἰς Ἄχρι οαῦ : Εφο πιρ6} φιϊάοηι οαρὶ ρῖοθ ἀθηῖιο ἐπαμι 67. 
»αίγϊα, 1.6. τοβογθβοαπὶ ἄθηϊιο τὸ5 Ῥθυβαυιτη, ΘΟμσιββδο ΟΠ τη οἰ  θ5 
Ματγαΐμοπο, Ρ]αΐεοῖβ οὖ ϑαυιῖηθ δοσθρίϊβ. ϑ6α Ἰαΐογυθ υἱάθίιμ 5Ὰ 
ἰξίο Ἰαρταμὰν ἃιξ Ῥᾶ185 Ῥοβίτθιμα. ποιηϊπῖβ Ῥβθαααγίαθθδο, δὰλ (αποά 
ῬΓΟΌΔΌΙ.5) ἰρβῖαβ ΤοΡῚΒ ποππθὴ Αὐίάχθυχθθ. Πααὰθ 516 ἔογΐαβεθ 
βου θομάσμη οὐδ: Ὁ ᾿Αρταξέρξ᾽ ἔξαρξ᾽, ν6] ἔξαρξεν ᾿Αρταξέρξ᾽. ΝΊΒΙ 

Ῥτεοδίαΐ ᾿Αρταξάρξ᾽ ὈάΥθάτο αὖ ᾿Αρταμουξία ῬγῸ ᾿Αρτεμισία ΤΒΘβιη. 1201. 
Τατη ρτῸ ἀναπισσόναι Ξου] Θμάπτη Τογΐαββο ἀναπισσοῦν αὖ. Οδίθγυτῃ θ81- 
ῬΆΓΟΥ ΤΙ ΤΟΥ σατρὰ ΡΙῸ σαθρὰ Ῥγοπαπίϊαῖ, αὖ Θονίμπα 116 τὴ ΤΠ Θβιη, 
1114. πόστη ῬΙῸ πόσθη, παίνεται ῬΙῸ φαίνεται. 1179. ὀρκῆσι Ῥ1Ὸ 

ὀρχήσει. ἕο, 
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Λέγε δὴ σὺ μεῖζον καὶ σαφῶς τὸ χρυσίον. 
ΨΈΕΥ. Οὐ λῆψι χρῦσο, χαυνόπρωκτ᾽ ᾿Ιαοναῦ. 
ΔΙ. Οἴμοι κακοδαίμων, ὡς σαφῶς. ΠΡ. Τί δαὶ λέγει; 
ΔΙΚ. Ὅ τι ; χαυνοπρώκτους τοὺς ᾿Ιάονας λέγει, 

εἰ προσδοκῶσι χρυσὸν ἐκ τῶν βαρβάρων. 

104. λῆψι) Βαιθαῖθ ριὸ λήψει. 51΄Ί6 ἴῃ δουίῃοθ βϑιτῆοπθ ὙΠΘβιη. 
1108. λαλῆσι. 1179. ὀρκῆσι. 1190. πιλῆσι. 

χαυνόπρωκτ᾽) ϑέοϊϊ6 οἱ δἰνηρίοῳ. ὅιο ἀβθβίριηας Αἰμθηΐθηβθβ, ααδβί 
οὐ] σοῦ ἸΟΥῚ 5ρΡ6ὶ ἱπῃϊαηΐθα. [Γπᾶθ χαυνοπολίτας 605 οἴ κεχηναίους 
8101 ἀἸοῖς ποβίοι. [τὰ 685. Εὰ. 1213. ΒΙάϊοα]α. δατηϊβοθίαυ πρωκτοῦ 
τηθηζίο, ἔογίαββθ δ εὐρυπρωκτίαν ΟὈϊΘΥ Θοτττη ποίαπάδμη. Οἵ. ΝῸΡ. 
1089---1101. 106 ν. χαῦνος οἵ, Ριηά. Νεοιη. 8,45. κενεᾶν δ᾽ ἐλπίδων 

χαῦνον τέλος. 

Ἰαοναῦ) 515 βασιλιναῦ ἴῃ ΞΕΥΤΊΟΠ6 ΤῊ104}}1 Αν. 1678. Ιοπαβ νοοσδΐ 
Αἰμθηΐθηβθβ, ἃ0 ἴοθθ ΧΌΙΕΙ ἢ]ϊοΟ ; νεὶ φροίΐϊαβ, απο ΟὙΘΟΙῚ ΟΙΉΠΘΒ5 
ρα ὈδΙθατοβ Ἰάονες Δα Ιθραηῦ. ἴΠπᾶ6 Ἠοτηοτὶ 1Ππ4 Ἰάονας ἕλκε- 
χίτωνας. Ιοπατη δπΐθπι ΠΟΙΉΘἢ ΘΟΠΓΠΙΠΘΙΪΟΒ6 ἀεί. Ψ. Ηετχοά. 
1159. Ὁ. 60. ΠΗ ἡ. Ὁ. 

105. δαὶ Ε]τ5]. ΤΑΌτΙ δ᾽ αὖ, 

107. χρυσίον ἐκ τῶν βαρβάρων) Ἐδοῖς ἘΕἸΤΉΒ]ΘΙαΒ. ῬΥῸ χρυσίον 
γϑροπὶϊξ χρυσὸν. ΠΙχοταΐ Θηΐτη ὈΔΙδγτι5 χρῦσο (1.6. χρυσόν). 8564 
τηδχΊΠΐ ΤΠΟΙΉΘηΪ οβϑί, απο δχουβαίοποιη πα]]}1ὰτὰ παρθῦ θὰ ἃπδ- 
ῬΕΘΒΊΙ ἱποῖβῖο, ἴΏ απ ἄπο Ὀγθνθ5. 5 Παρ δά νοσοαθαϊατη Ἀγροτ- 
ἀἰββυΠαθυτη ρου πϑαηῦ ; ΠΪΒΙ αυδηο βθηϑδα δαΐ οἰἰβίομθ δὰ Θ0ῃ- 
βαθίπαϊηθ δὰΐ ἃ]10 τὸ πιοᾶο ἄπο νοῦρα 1ἴὰ σομ] ποίη. ῬΥΌππη- 
τἰαπέαγ, αὐ 4αᾶβὶ ἴῃ ἀμππὶ οοδίθβοαηῖ. Ἰύχθιηρία ἢπ]ὰ5. τΘρτ]δο 
ρα ποβίσιμη Πδθο ΤΘΡΡΘΥΊ. [ηἴτὰ 1078. ἰὼ στρατηγοὶ πλείονες ἢ 
βελτίονες, ΟΌΪ πλέονες 51η6 οατιδᾶ ΘΟΥΤΙΡῚ ἘΠ]τηΒ]οῖαβ. Ρ]. 476. ὦ τύμπανα καὶ 
κύφωνες, οὐκ ἀρήξετε ; 0] τύμπάνα καὶ κύφωνες σομ] αποίτη Ῥγοΐοσίαγ, αἵ 
ΒΌΡΓΑ πλείονες ἢ βελτίονες : ΔΙΊΟΘᾺΙ ΠΟῚ Τη8]16 βου θογθίαγ, ὦ τύμπαν᾽, ὦ κύ- 
φωνες. Τηΐτα 798. ἀκούετε δὴ, ποτέχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα. ἴϑϊο ΘΗΪΤη ΒΟΥ Θῃ- 
ἄστη τ] νἀ θίατ. Αν. 1022. ἐπίσκοπος ἥκω δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχών. ἘΕἰοο]. 
1027. ἀλλ᾽ ἔμπορος εἶναι σκήψομαι, ἄο. ,γ8. 124. ἀφεκτέα τοίνυν 
ἐστὶν ἡμῖν τοῦ πέους. ΘΟΙΊΌΙ ροββοῦ ἀφεκτέον νυν, 564 αυππι τηοαο 
ῬΙΡΟοΘββουϊῦ ἀφεκτέα, Π1] τατπιαπάστη ; πη ἀφεκτέα τοίνυν ΘΟΠ]ΠΟΌΠΩ 

Ῥγοϊξοσθπάσηη οϑί Ῥγορίου ραυ οα]απὴ ΘΠΟΙ Ιοᾶτη τοι. ΤΠθβιη. 697. 
κἄπειτ᾽ ἀποδύσετ᾽ ἐννέα παίδων μητέρα ; Ρ]. 942. καὶ ταῦτα πρὸς τὸ 
μέτωπον αὐτίκα δὴ μάλα. ἴπ ΑΥἱρ. 1228, ἀκροατέον ὑμῖν, τηδ] τι 
ἀκροατέ ὑμῖν. 1014. 160, καὶ μύρτα καὶ μήκωνα καὶ σισύμβρια, 5οτΊ- 
Ῥοημᾶάσμι βθηβιι ροβίμι]απίθ μηκώνια (1.6. μαραυθγὶβ ϑθηνῖμα). ΙΧ 
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ᾺἊ » Ἀν ΄ Ο ΄ὔ 

ΠΡΕ. Οὐκ, ἀλλ᾽ ἀχάνας ὅδε γε χρυσίου λέγει. 
᾽ ΄ ᾿ Ν ᾽ Χ 3 

ΔΙΚ. Ποίας ἀχάνας ; σὺ μὲν ἀλαζὼν εἰ μέγας. 
᾿Αλλ᾽ ἄπιθ᾽- ἐγὼ δὲ βασανιῶ τοῦτον μόνος. 110 
μεν δὴ Ν ΄ 5 Ν -“ Ν ἈΝ 

γε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ σαφῶς, πρὸς τουτονὶ, 

οοπίοευὶ ἀοθεῖ ν. 1368. εὐυξάᾷ. δ. ἀλλ᾽ οἷάπερ αὐτὸς ἔμαθον (0Ὁ] οἷα 

περ Ῥοΐϊιι5. βουϊθεπάστα). ἴὼ Νὰῦ 78. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπείθετο τοῖς ἐμοῖς 

οὐδὲν λόγοις, τεοΐα ἐπίθετο οἀἸα1 Πιπάοτῆιβ. οχ Β. εὖ 8}115 Ῥᾶιοὶβ 
10τῖ5. Αἀάθ Μείαρεμηθιη 8ἃρ. Αἴμβη. ρΡ. 269. ῥεῖ τευθίσιν ὀπταῖς 
καὶ φάγροις καὶ καράβοις. [Ι,Οοὰ5 ἀαθιιβ οξῦ Ῥ]δίομβ ΘΟτηΪοὶ ἃρ. 
ῬΟΙ]ας. χ. 17. κεράτινον εἶχον σκευοφορεῖον (καὶ) καμπύλον. 

Ἐχουβαπαι νἱθεπίαν οἰϊατα Ἰοοῖ, ἴῃ ααῖθιβ ροβὲ ἀπιαβ Ὀγονεβ. 50}- 

1085 δπδρεβί! ᾿πςογραποῖίο ααδ)βοῦπαιβ βξ. δ΄. Ραο. 299, μέλλει: 

θορυβεῖ γοῦν ἔνδοθεν. Β. οἴμοι δείλαος. ϑ10 μη οχ ΒΚ. δαϊαϊ Πιπαοτῇ. 

γυϊρο ἔνδον, ᾳφιοα νεγιιπὶ εββθ ροίθξί. ἂν. 1226. εἰ τῶν μὲν ἄλλων 

ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ θεοί, Ουϊ Ιοουβ ἱπάμ 1 [8}0}}15 εβί. Αἀαὶ ροΐοξί 

Ἔν ο]. 1005. μὴ σκῶπτέ μ᾽, ὦ τάλαν, ἀλλ᾽ ἕπου δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ. ὕρι ὦ τᾶν 

Βομ]βἰαβ, οο]αΐο Νὰ. 1267. μὴ σκῶπτέ μ᾽, ὦ τᾶν, ἀλλὰ ἅς. 54 

αἰξοσατη γϑοΐατη 656 ροίεβί. ΟἿ. βἄδτη [υ8. 781. ΤΏθβια. 319. δη. 480. 

ἘχοιηρΙα εἸἰβίομῖβ ροξὲ Βυρογ  ββυ]αθα (1) τη ϑϑοιπαάο εἴ φηαγίο ἸοθῸ 

πο ξυπέ. Αοῖ. 613. τἀκβάταν ἤ. ΝᾺ. 849. ἀλεκτρυόν. Β. ἄμφω. 

γεβρ. 969. κοὐδέποτ᾽ ἐν. Ῥᾶο. 226. μηδέποτ᾽ αὐτήν. 685. χρησόμεθ᾽ 

οὐδέν. 703. οὐδέποτ᾽, ὦ. Αν. 170. οὐδέποτ᾽ ἐν. 442. ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν. 

1999. δικαιότατ᾽ ἂν. 1272. κλεινότατ᾽, ὦ. ΕΟ]. 5864. 784. ὦ δαιμόνέ 

ἀνδρῶν. 1011. οὐδέποτ᾽. Β΄. ἀλλά. 1,γχ5. 3. Κωλιάδ᾽ ἤ. 45. Κιμβερίκ' 

ὀρθοστάδια. 10. οὐδέποτ᾽ εὐφρανθήσομαι. 460. οὐδέποτ᾽ ἔσθ᾽. 746. 

οἴκαδέ μ᾽ ὡς (0Ὁ] οἴκαδέ μ᾽ σοπ]αποίτπη Ργοπυπίϊαϊαν ῬΙΌΡΕΟΙ 6Π0}1- 

τἰοαπι). ΤΏΉΘβτη. 4732. κοὐδεμῖ ἐκφορά. Εδη. 118. ἀφιξόμεθ᾽ εἰς. 172. 

σκευάρι᾽ εἰς. ΕἾ. 24. οὐδ᾽ ἀργύρι ἐστί. ΡΒ]. 1191]. ἱδρυσόμεθ' οὖν. Δά- 

ἀδίαγ Ρ]αΐο οοπηίουβ ἂρ. Οτδιητπαί. ΒΈΚ. ρ. 418, 1ὅ. τἀλλότρι 

οἰχήσει. Ιάεπη ἂρ. Δίμοη. ρΡ. 867. τὰ δ᾽ ἀλλότρι᾽ ἔσθ. ΑἸοεοιιΒ. Θοτηϊοιιβ 

ὉΡ. ῬΟΙΙαο. κα. 11. σκευάρι’ οἰκητήρια. (11) [ἴῃ ἐεγίϊο Ἰοοο Νὰ. ὃ. 

οὐδέποθ᾽ ἡμέρα. 749. φαρμακίδ᾽ εἰ. (111) ἴῃ φιϊπίο Ἰοοο Ῥάαο. 9]. 

οὐδέποτ᾽ ἐσθίων. Αν. 926. οὐδέποτ᾽ ἤλπισα. ()υ]θπ5 πᾶπο δαάο Πυ]ὰ5 

[θυ] γν. 1096. τὸ Φίλταθ᾽ “Δρμόδι᾽ ἄδεται. 516 Θπίτη Ἰοσατη ΟΟΥ- 

ταρίατῃ οι θπάδυι!. 
108. ἀχάνα ταθίγατη οβδέ Ῥούβξίουτῃ, 45 ταθάϊτηπμοβ ΘΟπΕΙΏΘη5, Βθσθῃ- 

ἄνμα Ατὐϊβτοΐθιομη. Ψ', Ῥο]]αο. 10, 164. ἨδδυοΠΐστη 5. ν. 
111. φράσον ἐμοὶ σαφῶς, πρὸς τουτονί) Ῥοξί ἐμοί τυυΐαΐα οοηδέγαο- 

ἄοπο ἱπία!δ πρὸς τουτονί, φῃοα ἰαπίαπάθηη να]θῖ απαπέαμι ΞΙΤΏΡΙΘΣ 

ἀαξίναβ. τουτωί, 4ιοιηδαπηοάμσμη γ. 722. πρὸς ἐμὲ ορροδβιζαπη. παθεῖ 

ἀαϊΐναμπι Λαμάχῳ, ἐφ᾽ ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμὲ, Λαμάχῳ δὲ μή. ὈΙΝΩΏ. 

ΜοΙΐα5, ορίπου, ΕἼΤΙ 65. εἴ δομαῦζιαβ πρὸς τουτονὶ τοἀἀπῃς ΟΟΥαΉΣ 

ἐϊ|ο 56. Ἰοραΐο, 1[ἴα αἰ [6 ὁχαπάϊγρ Ῥοβϑίί, 

9) 
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Ρ Ἄ ΄ -- ,7ὔ 

ἵνα μή σε βάψω βάμμα Σαρδιανικὸν' 
Ν ε « ΄- ͵ὔ 

βασιλεὺς ὁ μέγας ἡμῖν ἀποπέμψει χρυσίον :--- 
27 ψῃν “3 , τ Ν ΄- , 

ἄλλως ἂρ ἐξαπατώμεθ᾽ ὕπο τῶν πρέσβεων : --- 
,ὔ “ ε 

“Ἑλληνικόν γ᾽ ἐπένευσαν ἄνδρες οὑτοι, 11 
5 ΕΣ 959 δ 5 9 ἣν 3 » » 3 7 

κοὺκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ εἰσὶν ἐνθένδ᾽ αὐτοθεν. 
“- Ν 7, ἈΝ 

Καὶ τοῖν μὲν εὐνούχοιν τὸν ἕτερον τουτονὶ 
δὰ... 75. Ὧι ε 

ἐγῴδ᾽ ὃς ἐστι, Κλεισθένης ὁ Σιβυρτίου. 

112. βάψω βάμμα) ἼΠαβπι. 798. μανίας μαίνεσθαι. ῬῚ]. 10. μέμψιν 
μέμφομαι. 419. τόλμημα τολμᾶτον. 517. λῆρον ληρεῖς. Αν. 81. νόσον 
νοσοῦμεν. 42. βάδον βαδίζομεν. 608. ἦρχον ἀρχήν. 849. πέμπειν πομπήν 
Ῥαο. 150. πόνους πονῶ. ΜΙΤΟΗ. Ααάο Ἐφ. 487. κράγον κεκράξεται. 

βάμμα Σαρδιανικὸν) ΝΘ ἰ6 {ϊησαηι ἐϊηοίμγα ϑαγαϊαπῖσα. ὅβΟΠΟ] : ἵνα μή 
σε φοινίξω, 1.6. πιὸ ΤᾺΡτατη ἔθ σε θ τ ι5 τοάδατη. δ γά!β, ἀσῸ5 Γγάϊ, 
ΘΟ] θουτίτηα οὐ αΐ Ῥγορίου Ἔα! πη τη ῬΌΓΡΌΓΕΟ ΘΟ]ΟΥΈΤη, 488 ἰη46 γϑηϊθθδέ, 
γι46 ΡΙη. Η. Ν. 7, 566. ΡΙαΐο οοχηΐουβ ἂρ. Αἴμεπ. Ρ. 48. κάτ᾽ ἐν 
κλίναις ἐλεφαντόποσιν καὶ στρώμασι πορφυροβάπτοις ] κἀν φοινικίσι Σαρ- 
διανικαῖσιν ([οτέ. Σαρδιακαῖσιν) κοσμησάμενοι κατάκεινται. (ἵ. Ῥαο. 1179, 
ἣν ἐκεῖνός φησιν εἶναι βάμμα Σαρδιανικόν. 1176. τηνικαῦτ᾽ αὐτὸς βέβαπται 
βάμμα Κυζικηνικόν. Αἀἀ6 ᾿πῖτα 820, μὴ οὐ καταξαίνειν τὸν ἄνδρα τοῦτον 
ἐς φοινικίδα. ῬΙαπί. Ἀπά. 4, 8, 61. λοεὲ {δὲ γειιἱοθιίηα, οογζμηι. 

1138. Ῥαυία Ῥεθυάαγίαθθδῃ σὙρπαθύθ, δῦ ΤΠῸΧ 564. ψοΙβ. Δαπιοθ. 
56ΠΟ] : τὸ δὲ ἀνανεύει καὶ ἐπινεύει παρεπιγραφὴ, ὑπὲρ τοῦ σαφὲς γενέσθαι, 
ὅτι ἀρνούμενος μὲν ἀνένευσεν, ὁμολογῶν δὲ κατένευσεν. 

11. Ογώοο πἰϊψιιθ πιο αὐἰπμιηέ δὶ υἱγὶ, 1.6. Ῥεθαδατίαθαβ δὲ ἄπο 
ΘΟΙ 65 Θαμπ ἢ]. ἔος ἔδοσία ἀϊοὶϊῦ βεποχ Αἰοαβ, αὐ]ὰ γον οσα δοΐου 85 
15Ὲ} Οὐοοὶ ογαπί ; 564 ᾿πππῈῖξ δυϊδτη Ἰθραΐοβ ᾿ἰβίοβ ἔΆ]505 εὖ βου παΐοβ 
6856, πϑρῆὰθ τανοα Ῥϑύβαβ, ἃ ααϊθι5 ΔΙΠΘΠΙΘηΒ65 τηοπϑῦ π6 ἀθοῖρὶ 858 
Ῥαδδηΐαγ. 816 ἰηἴτὰ ν. 157. Οἀοιηδηΐοξ ἃ Τ ΠΘΟΥΟ ΒῸ θοΥ πδΐοβ, ἰδῃ- 
αὔδτῃ ἃ ϑ᾽ἴα]ο6 Τ]5505, ἔα 1505 6556 ΟἸΨΙὈῈΒ 5115 οβίθηαϊῦ ; ΠΘΘῸ6 ΓΟ Ια 

6586 Οἀομιδηΐοβ. (4 σὍη5 ΤΏτδοΙςο τηαχίτηθ Ὀ6Π]Π]Ίοοβα αγαΐ. ν. 159), 
564 ΠΟΙΪΠ65 86 ῸῸ5 ᾿Π]}061165. εὖ δῇθιηϊπαΐοβ. 5. βαῖβθ ρϑῖ- 
ΒΕΓ ΠΡΊΓαΣ ΑἸΒΠΘ ΠΗ θηβίαση βίο δ οΥ θαυ }185 οἵ Βιτη ]]οἰΐαβ, απ ἸΘρἰοσιια 
τη η Ὧ8 0115 ἴδτη [801165 ῬΥΡΟθΘΥΘ ἢ ἀυγοβ. Οἷ, δα 120. 

ἐπένευσαν) ΕΎΆΡΤΩ. ὅ8. ἐννέυει (ΞοΥ1Ό. ἐπινέυει) με φεύγειν οἴκαδε. 

118. ΟἸΙΞΈμοπθ βοορίαβ τ τ ]]θ πὶ ποίας οοτηΐοιβ. ΟΠ] ΠΡ 
οὐτὰ Θίγαΐομα (ν. 122), υὐ ἴη ᾳ. 1970. οὐδ᾽ ἀγορασἀάγένειος οὐδεὶς ἐν 
ἀγορᾷ. [ Ποῦ δῆτα Κλεισθένης ἀγοράσει καὶ Στράτων ; ΕἾ, 86]. παῖδες 
ἀγένειοι Στράτων καὶ Κλεισθένης. 
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εἰ νι 

Ω θερμόβουλον πρωκτὸν ἐξυρημένε' 
ς "μὴ Ἀῖρι , Ν ΄ ἈΝ Ω 

τοιόνδε δ᾽, ὦ πίθηκε. τὸν πώγων ἐχὼν 120 

εὐνοῦχος ἡμῖν ἦλθες ἐσκευασμένος ; 

ὋὉδὲ δὲ τίς ποτ᾽ ἐστίν : οὐ δήπου Στράτων : 

ΚΗΡ. Σίγα, κάθιζε. 

Τὸν βασιλέως ὀφθαλμὸν ἡ βουλὴ καλεῖ 

εἰς τὸ πρυτανεῖον. ΔΙ. "Ῥαῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχόνη ; 

ὃ Σιβυρτίου) ἘΜΤΑΒΙοἰα5. ““ ΒΙΡΥΤΕΙ Ρα]δοβίσα. ΤΡ ΟΥ̓ ΆΓΕΙ ἃ ῬΙαΐαγοπο 

ἴῃ νἱξα ΑἹοϊθαα. Ρ. 193. Ἐογίαββθ τπο]]οτη αἴαπθ Θβδταϊπδύπτη Πομηὶ- 

πῦτη εἴ ἃ ΘΟΥ̓ΡΟΥΪ5 θχθγοϊ ἰδίίομ Δ] Ίθητιτη παιδοτρίβου ΒΠΠατη ἸοΟΟ56 γοσδῖ 

ποβίοι." Νοίαζυγ ξεορββίτηθ ἃ ποβίτο πὖ τη 0115 οἵ γυναικώδης. 

119. ὦ θερμόβουλον πρωκτὸν) ὦ θερμόβουλον σπλάγχνον ΕΧ Ἐπ ΤΊΡΙ 5 

Μεᾶδα δοιηραγανῖς Ξοπο]αβία : ααδὸ σγουρὰ Ποάϊθ ἴῃ 11 θα]ὰ πῸη 

Ἰερπηΐασ. ὈΙΝΏ. 
πρωκτὸν ἐξυρημένε) ἤδπι. 422. τὸν Κλεισθένη δ᾽ ἀκούω ἐν ταῖς ταφαῖσι 

πρωκτὸν τίλλειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράττειν τὰς γνάθους. ῬαγΓοΙρίθτη ἐξυρημένος 

οοουχτι οἵ ΤΠθβτα. 19]. 

190. Ῥαγοάϊα γεύξὰβ ΔυομΠοομοὶ Ὁ ΞοΠοϊαβία βογναίὶ, τοιήνδε δ᾽, 

ὦ πίθηκε, τὴν πυγὴν ἔχων. ὈΙΝΏ. 

Το ἀἰοῖε ξοπὸχ Αἰίίοαβ, ν6] ααΐα δοίου 116, 4] θαπ Ηὶ Ρᾶτἕαβ 

παξεποθαῖ, θαι ατα νογάτα ἱπίοπβάτη Παυθθαῦ, νῈ] ροῖίβ ααΐϊα ὈΔΥθΆΠῚ 

Ῥουξοπδο τίβιβ Ἔσο Π6] οαιιβα Δα] θ᾽ ἴδτη βογοθαΐ. Θυοά ἀ6 ᾿πάπ85- 

ἐτῖα παπᾶ ἀαθῖο ἔδοΐατη εβέ, αἴ ὁσοδβῖο ᾿π46 ορουθίαγ Ἰοραἴοσατη ἔα ο5 

ΑἸΠΘμΙθηβῖθιιβ ἜΧΡΟμΘμαΙ, καὶ νἱἀθηΐασ ποπηυπαπθᾶτη, αὐτὴ ΟΣ 

Ἰερίίοπθ γα ἰββοπ οἵ ἴῃ ΘΟΠΟΪΟμΘ ΠῚ ψΘΥΡΟΓΌΤΩ [Ἀοϊθμἀοσατη οδιβᾶ 

τπϊγοἀποογοπίαν, Ποτηΐηθβ 8Π4]πὸ5 Αἰμθηΐβ οὐϊππᾶάοβ ΒΌΒΟΥΠπαΞβθ δ 

ῬεΓΘΡΥΪπο τἰξι ογπαΐοβ ῬτῸ Ἰθραῖβ Θχίθγαγατη ῬΘηζ τη Π1Ὸ5 ΞΘΟΌΤΗ 

γϑηῖξβο ἀϊοοσοηΐ ρορυΐο ἔδο]} νοηάϊίαββθ, ΕΠαβπιοαϊ ἔγασάοβ ἰδοῖίθ 

Ὠὶς Ῥευβίυ πρὶ: οοτηΐοιβ. ΟἿ. δὰ 116. 

192. γεῖθα οὐ δήπου Στράτων Ε5ἴπ6 ἱπίοΥΤ ΟΡ ΙΟ 5 ποῖα ὙΘΡΥΘΟΒΘ ΓΑ 

ἀοθοθαπί. [Ππυτραΐῖαν οὐ δήπου νΕ] οὔτι που Θοάθτη ἔογθ βθηϑι 0 

ἀἰϊοογοηΐς ποβίγαϊθβ, ϑεροῖψ τξ σαηποὶ ὅ6 δίγαίο. Μιὰς ΝΡ. 1260. 

Ῥαο. 1911. ἂν. 269. ἴ,χυχ8. 854. Βαπ. 522. 526. Ἐπ]. 327. 829. 

756. ὅοριι. ΡὨΠ. 1288. Ὦ Ζεῦ, τί λέξεις ; οὔτι που δοῦναι νοεῖς. ΕΜ. 

Στράτων) 1)6 60 νἱά. δα 118. 

1956. ἀγχόνη) ΝΝοπηθ ἦοο βιιϑροηαϊο ἀϊφημηι εϑὲ Ὁ Οὐπέογαῃηΐ Ετρ. 

Ἡοτδο]. 246. καὶ τόδ᾽ ἀγχόνης πέλας. ὅορι. 4. ΚΒ. 1874. ἔργ᾽ ἐστὶ 

κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. Τλιοῖαπ. Τίτηοη. ἀγχόνη γὰρ ἂν τὸ πρᾶγμα 

γένοιτο αὐτοῖς. Τογοπ, ῬΠΟΙΤΩ. 4, 4, ὅ. Αἀ γοϑίϊη ρυϊἠϊ φιιϊάφην γ68 

γϑαϊὶέ ραηϊβϑιίηι6. 
Ὁ 2 
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5᾽ 2.8 ἋᾺ πι 8. α Ν 7 

κἄπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ στραγγεύομαι : 
Ἀ Ἁ 7 5 ,ὔ ,ὔ 3. ΟΝ μ 

τοὺς δὲ ξενίζειν οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει θύρα. 
᾽ . ΄ ,ὔ Ν » Ν , 

Αλλ᾽ ἐργάσομαί τι δεινὸν ἔργον καὶ μέγα. 
, ΄ 

᾿Αλλ᾽ ᾿Αμφίθεός μοι ποῦ ᾽στιν; ΑΜ. Οὑτοσὶ 
’ὔ 

[πάρα. 

ΔΙΚ. Ἐμοὶ σὺ ταυτασὶ λαβὼν ὀκτὼ δραχμὰὲ ῤ ΄1΄50 

126. στραγγεύομαι) η10707, ΦΟπμηοίοῦ. Νὰ. 191, τί ταῦτ᾽ ἔχων 
στραγγεύομαι, ] ἀλλ᾽ οὐχὶ κόπτω τὴν θύραν ; ϑ'απβιαβ δβί : δὲ ἐαηιθη οῸ 
αἰμέϊιβ ἤϊο ἡιογοῦ Ὁ (ΛἸμΐπ ροΐϊιβ ργόροῦθ ἠϊπο αὖϑο ὃ Ήξος Ἱπαϊρπιᾶ- 
Ῥαπάᾶαβ 116, ἡ] οποτη τηθαϊΐδπβ. Οδίθσιπη ϑομαΐΖιο ῬΙΌΡΘ ἈΞΒΘΠΈΟΥ 
ΨΕΥΞΊΙΞ ΞΟ ἘΓΔΠΞΡΟΠΘΙΗΙΙ : ταῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχόνη ; Ϊ τούσδε ξενίζειν 
θύρα. | κἄπειτ᾽ στραγγεύομαι ; Ϊ ἀλλ᾽ ἐργάσομαι Χο. δίειππη οΥαϊποτη 
{γδηξροβιίβεθ νἱάθεαν ΠΌγατῖαβ, αὶ στρατεύομαι Ἰερεγεῖ, εἴ Ξοπίθπ τη 
Δη πο οδτη ἰπβεϊτποσοξ, 1,ετητηᾶ ΞοποΠαβίο τούσδε ξενίζειν Παθεΐ. 
5εα νἱὰ. δά ρα. ν. 

127. οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει θύρα) ΟΠ] : παροιμία ἐπὶ τῶν πολλοὺς ξένους 
ἀποδεχομένων “οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ θύρα."---ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῶν πρυτάνεων 
καθὸ ἐπὶ ξενίαν καλοῦσι τοὺς ἀφικνουμένους (Ἰ6σἴοβ ΡΕΓΙΕΡΤΙΠΟΞΒ). ΗδαάΘ6: 
ἤει αμέοηι φιοηιῖπι5 ἠοβρὶξϊο οαοϊριαπέμν πεπψμαηι ργο ιδοί ζαππα ξο. 
ῬΥγίδμαὶ. ἘΠ ῥγοΐδξοῖο βθηβαβ ἢῖο εξ Ἰοοὶ, ου]ὰβ ἔδτηθη σΟηΒίΓΙ ΕΟ 
ἴδτη ἄστα δἕ ἱπιροαϊία δβέ, τιξ Ἰδΐεσα τηθηᾶδ 8]Π]14 πᾶ νἹἀθαΐασ. ϑΌΒΡΙΘΟΓ 
ἴῃ ΠΌΠΟ ἔεγα τηοάπτη ΘΟΥΤΙΡΈΠΑΠΠ 6556: τοὺς δὲ (γΕ] τούσδε) ξενίζει 
κοὐδέποτ᾽ ἴσχει τῇ θύρᾳ, 56. ἣ βουλὴ εχ ν. 124. 815. Ψεβρ. 770. 
οὐδείς σ᾽ ἀποκλείσει θεσμοθέτης τῇ κιγκλίδι. ΑΘΒΞοΏν]. ΟΠποῦρΒ. 569. 
τί δὴ πύλαισι τὸν ἱκέτην ἀπείργετε; ΕΎΆΡΤΩα. νεΐ. 165. ἂρ. Γι γείδιη. Ρ. 
117. ὅστις δὲ ἀπίλλει τῇ θύρᾳ ἔνδον τοῦ κλέπτου ὄντος. Ὅ8τπὶ ΕἸΡΟΙΑΙ5 
ΨΟΙΞῸΒ ἃ Ξομοϊϊαξία ἰδυαΐαβ, νὴ τὸν Ποσειδῷ, οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ θύρα 
(ᾳποτὴ ΕἸτηβ] θα. σου] ροθδί : νὴ τὸν Ποσειδῶ, κοὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει θύρα, 
αὖ ᾿πῖτα ν. 660. νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ λέγει γ᾽ ἅπερ λέγει), ΞοΥῚ ΕΠ 45 οτϊξ, 
νὴ τὸν Ποσειδῶ, κοὐδέποτ᾽ ἴσχει τῇ θύρᾳ. Νοκίγεο, σοπ͵δοΐαχοο ἔανεΐ εἔ 
ἘΆΡΟ]ΙΑ15 Ἰοοὶ οὖ ῬΥΌΟΥΘΓΌΙ ἃΡ. ΞοΠο]αβίδτη βουϊρίθσγα οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἧ 
θύρα, αἴ εἰ ϑυϊάδβ (ἴηὴ ἴσχειν) αἱ Βαθεῖ, οὐδέποτ᾽ ἴσχει γ᾽ ἡ θύ 
Οδίθγιση σοηΐοιτ] ροΐθεί παοάᾶ αἰχὶξ Ῥῃογθογαΐῖθβ Οὐᾶρ. ἔτ. 6. οὐδεὶς 
γὰρ ἐδέχετ᾽ οὐδ᾽ ἀνέῳγέ μοι θύραν. 

“ οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει θύρα Ἐ.. οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχ᾽ ἡ θύρα ΑἸὰ. οὐδέποτ᾽ ἴσχει 
Ὑ ἡ θύρα ϑυλάαβ ἴῃ ἴσχειν. οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ θύρα Ξ0}|0]. οὐδέποτ᾽ ἴσχ᾽ ἡ 
θύρα Ὁ." ὈΙΝΗ. 
180, ταυτασὶ---ὀκτὼ δραχμὰς) ΨΊδίίοα (ἐφόδια) οἱ ἀαΐ, αἴ ΞΌΡΡΟ- 

αἰΐατα γεουξαγθσδηΐ Ῥυγίαποβ. Υ. 58. 
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σπονδὰς ποίησαι πρὸς Λακεδαιμονίους μόνῳ 
καὶ τοῖσι παιδίοισι καὶ τῇ πλάτιδι: 
ὑμεῖς δὲ πρεσβεύεσθε καὶ κεχήνετε. 

ΚΗΡ. Ἡροσίτω Θέωρος ὁ παρὰ Σιτάλκους. ΘΕ. ὋὉδί. 

ἌΝΤΙΣ. “Ἕτερος ἀλαζὼν οὗτος εἰσκηρύττεται. 190 

ΘΕΏΩ. Χρόνον μὲν οὐκ ἀπῆν ἂν ἐν Θράκῃ πολὺν.--- 
ΔΙΚ. Μὰ Δί οὐκ ἂν, εἰ “μισθόν γε μὴ φερες πολύν. 
ΘΕ. εἰ μὴ κατένιψε χιόνι τὴν Θράκην, ὅλην, 

καὶ τοὺς ποταμοὺς ἔπηξ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν χρόνον, 
εἰν ὅτ᾽ ἐνθαδὶ Θέογνις ἠγωνίζετο. 140 
Τοῦτον μετὰ Σιτάλκους ἔπινον τὸν χρόνον" 
καὶ δῆτα φιλαθήναιος ἦν ὑπερφυώς, 
ὑμῶν τ᾽ ἐραστὴς ἦν ἀληθῶς, ὥστε καὶ 

182, πλάτιδι) ἴρογὶ. ὅ6Π0] : παρὰ τὸ πελάζειν τῷ ἀνδρὶ κατὰ τὴν κοίτην. 

138. κεχήνετε ΠΙπα. ΤΌ 1] οἱ συ]485 (ἢ ἴσχειν) κεχήνατε. Οἵ.  εβρ. 

415. κεκράγετε. 
134. Θέωρος) 1, Θρδίτιβ μἴς δά ϑιτ]σθτὴ τοροπὶ 8Ὁ Αἴπθπηπ. τηϊββυβ 

εγαῖ. ΝΝοίϊαΐϊασ ἴπὰ Νπ. 399. αὐ ρειήαστβ, ἴῃ εβρ. 20. πἴ δαἀυϊαΐον 
1ὰΤΡ15. 

196. ἀπῆν ἂν) ἂν ἦμεν γα]ρῸ. ἔμειν ἂν Ἐ]Ρ Β]οῖπ5, αὶ τηοποί νυ]ρδΐδιι 
ΞοΙΤρ[ατΆτη ΠαΐαΤῚ 6556 6Χχ οὐκ ἂν ἴπ ῬΤΟΧΙΠΊΟ γοῦθα. Θ᾽ ΠΡΪΑΥΘ ΘΠΪΠῚ 
ἔπινον οβδί ν. 141. 894 Ρτροεῖαΐ, ΟΡΙΏΟΓ, αοά Ἰδνὶ τησίδεϊοηθ 661, 
ἀπὴν ἄν. Οἵ. Τιγ5. 102. πέντε μῆνας--- ἄπεστιν ἐπὶ Θράκης. 

138, κατένιψε) ΑὐΞοϊαΐο αἸϊοΐαμῃ, αὖ ὕει βροντᾷ χαλαζᾷ ἄα. 

140. Θέογνις) Υ'. δα ν. 11. Ἐδορία βἰρπιῆσαϊ ἰαπίαγιτη πἰνίατα οἵ 
ἰδη] {ΡΟΣ ἴῃ ΤἬγδοῖα οαιββϑτη ἔπῖββθ, σαϊα ΤΠ Θορτ5 ἔππο ΑἰΠθηὶβ 
ἀοοποτῖς {Πρ ἀδ5 βιιὰβ ἰτασοοάϊαβ. ΒΕΒῈ. 

141. Σιτάλκους) Σιτάλκου ο'Θηϊξίνιιβ οδέ Ηθυτηῖρρο ἀρ. ἀΐπθπ. 27. 
Τπυογά, 2, 29. 8, 101]. 

142. φιλαθήναιος) ϑοοίαβ 116 ΑἸΠΘπΙθηβίασῃ ἔαοΐιβ οὐαΐ δηπὸ Α. Ο. 
431. (Τμπο. 2, 29) ; οσοίβαβ θβί 'π Ἐχρθα!οπο δἄνουξιβ ΤΎΙΌθΆ1105 δι- 
[υτηπΠοῸ ΔΠΠ] ῬΓΟΧΙΠλ ροβί μᾶποὸ Γαθυ]ατα δοΐαμῃ Α. Ὁ. 424 (ΤΠας, 4,10.). 

148. ἐραστὴς) Φιλεῖν εἴ ἐρᾶν Θοάθτη τηοάο ΟΠ] πη σῚς ποβίου ἴῃ Βα. 
732. ὁτιὴ φιλῶ σ᾽, ὦ Δῆμ᾽, ἐραστής τ᾽ εἰμὶ σὸς. 184]. ὦ Δῆμ’, ἐραστής 
τ᾽ εἰμὶ σὸς, φιλῶ τέσε. ἘΠΜ. 

ἀληθῶς να]ρο. ἀληθὴς ἢ. Δ. φιοά τοοορὶς Πιηά. 56 τονοοδμάσμ, 
ΟΡ ΠΟΥ, νυ]Ἱραΐπμῃν, 81. Ρ]αΐο ». 490 [9, τῶν ἀληθῶς φιλοσόφων. 
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ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ᾽. ᾿Αθηναῖοι καλοί. 
ε 5 εΝ ᾿ “ » 

Ο δ᾽ υἱὸς, ὃν ᾿Αθηναῖον ἐπεποιήμεθα, 145 
5» ΄σ ΄σ “- 5" 

ἤρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ ᾿Απατουρίων 
Ἐκ Ν ἣν» ἡ 9 Ἵ “ “ ΄ 

καὶ τὸν πατέρ ἠντιβόλει βοηθεῖν τῃ πατρᾳ’ 
ε 57 3, 

ὁ δ᾽ ὦμοσε σπένδων βοηθήσειν, ἔχων 
΄ “ -“ 

στρατιὰν τοσαύτην ὥστ᾽ ᾿Αθηναίους ἐρεῖν, 
δ Ν - , 

ὅσον τὸ χρῆμα παρνόπων προσέρχεται. 1580 
ΔΙΚ. Κακιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τι τούτων πείθομαι 

ϑΞ 53 ο Ὁ ἐν ἐ ὧν εἶπας ἐνταυθὶ συ, πλὴν τῶν παρνοόπων. 
ΘΕΩΏ. Καὶ νῦν ὅπερ μαχιμώτατον Θρᾳκῶν ἔθνος 

3, ς- σα Ἐ 393 Ν , 

ἔπεμψεν ὑμῖν. ΔΙΚ. Τοῦτο μέν γ ἤδη σαφές. 

144. ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ᾽) ὅ6Π0] : ἴδιον ἐραστῶν ἦν τὰ τῶν ἐρωμένων 
ὀνόματα γράφειν ἐν τοῖς τοίχοις ἢ δένδροις ἢ φύλλοις, οὕτως" ὁ δεῖνα καλός. 

1)6 ᾳῦο τηογα οἵ, νεξβρ. 97---97. : 

145. ὁ δ᾽ υἱὸς) ϑαάοουβ, 46 απὸ οἵ ραΐτε 6]8 δαὶ Τπαογά. 2, 39. 
67. 9ὅ---101. 4, 101]. 

146. ἤρα) Ομρὶοϑαέ. 

ἀλλᾶντας) [5ἰσία, σατα Δ] αβίοπθ, αὖ νι ἀθίαγ, δα ἄλλος, δά 1ῃοοη- 
βίαπεστη εἰ ἤάοτυ ἀυθίατη ΤὨτδουτη ΞΟΟΙΟΓΌΤη ΚΙ Ποδπάδτη : δγαπέ 
ΘΠ1ΠῚ ΤΌ γΟΤὰ ἀλλοπρόσαλλοι. 

᾿Απατουρίων) ὅ6Π0] : χαριέντως, ὡς ἐξαπατωμένων τῶν ᾿Αθηναίων. 
ΘΙΠ1Π15 νἱἀοίαν Ἰοοαβ ΗθυτΡΡΙ ἃρ. Αἴμθη. 27. καὶ παρὰ Σιτάλκου 
ψώραν Λακεδαιμονίοισιν, [ καὶ παρὰ Περδίκκου ψεύδη ναυσὶν πάνυ πολλαῖς 
(ΔμρΊΙοο, παν βλὶρ-Ἰοα8. ΟΥ οαγ 7068 0 ἰϊε5.) Ῥδβίατη δαΐθια ἀρᾶ- 
τυσῖα τηθηθ6 ῬΥΆΠΘΡΞΙΟΠΘ ῬΘΙ [165 4165 ἀρθθαΐασ, ΠΟΥ Τη ῬΥΪΤΩτΙ5 
δόρπεια, Βασι Π4π ἀνάρρυσις, ζοΥίΠ15 κουρεῶτις νοσαθαΐασ. Ηοος υἱθτηο 

αἴ Ἰανεποβ εἰς τὰς φρατρίας ἸΠΒΟΙΙΌΙ τηο5 οὐαΐῖ : ἀηἊθ ποηθη. Ὑ1ὰ8 
Ῥίαγα ἃΡ. 56}0], 

147. τῇ πάτρᾳ) Ῥαΐίγϊια δι πον ΑἰΠμοπΐβ. 5684 Ἰαΐθξ διμθιρτξαβ 
[βνα, πᾶτη 10 1ο]5 οἰΐϊδτη ραίΐσϊα ᾿πίθ] ΠΡῚ ροΐεβί ΤΉγδοϊα, Θαδπη 
αἀγαϊαγαβ 5ἰῦ σορίαβ ᾿π 46 τηθυσθηδυαβ ΑἸΠ ΘΙ πβι θυ τας θηᾶο. 

150. παρνόπων) Τωοοπβίαγιτη ΡΌ Πα ἴῃ ΑἸΠοὰ ἔγεαπθη5, αὖ ἀοοσθέ ΞΟΠ]. 

152. Βιρηιβοαί 58 πἰΠ}] δογαμη, απθὸ ΤΉΘοΟΙτΙΒ παιταγογαΐ, ΟΥΘάοῸ, 
ῬΙξΟΙΩΥ ποο, ΤἬγασοβ, 51] νϑηΐι} οββθμΐξ, Ἰοουβί5 Βίτα 65. [ΌΓ6, 

ΞΟΗΟΤΖ. 

184. τοῦτο μέν γ᾽ ἤδη σαφές) Ηοο φωϊάοηα Ἴανι ρίαμμηι 68ί, ααοα 
αἸοῖς ΤἬγαοαβ ἢτο ταΐβεοβ οεεο. Ηος ἀθὰμὶ ογραϊξ ΠΙοΟΡΟ]Ι5, το ]1- 

- ἧς, 
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ΚΗΡ. Οἱ Θρᾷκες ἴτε δεῦρ᾽, οὺς Θέωρος ἤγαγεν. 15 

ΔΙΚ. Τουτὶ τίἐστιτὸκακόν; ΘΕ. ᾿Οδομάντωνστρατός. 

ΔΙΚ. Ποίων Ὀδομάντων ; εἰπέ μοι, τουτὶ τί ἦν; 

τίς τῶν ᾿Οδομάντων τὸ πέος ἀποτεθρίακεν : 

ΘΕΩ. Τούτοις ἐάν τις δύο δραχμὰς μισθὸν διδῷ. 

καταπελτάσονται τὴν Βοιωτίαν ὅλην. 100 

ΔΙΚ. Τοισδὲ δύο δραχμὰς τοῖς ἀπεψωλημένοις : 

ὑποστένοι μέντἂν ὁ θρανίτης λεὼς, 

ὃ σωσίπολις. Οἴμοι τάλας, ἀπόλλυμαι, 

“αᾶτη ἀπΐοη ΤΉθοΥΐ 6 ΞΘ ΓΆ]ΟΙΒ ΕΠ ]ας. ο]α5 Ῥεπονοϊθηΐία Ἰδοϊαπίϊδπι 

ἔλίβατα δὲ ἱπᾶποιι δββα ἱπαϊοαῖ, [πρϑηΐοβα οουτιρ αΐ ῬΟΥΒΟΠΊΙΒ, τοῦτο 

μέν γ᾽ ἤδη σαφῶς (εἴ σαφῶς Α. Β.) λος φεϊάθηι ργοῦθ πογαηι, 50. 1ὰ θιιπὶ 

ἑασζαχτιτη εβ8Ξ6. 

156. ᾿οδομάντων) Νοπ ἔάπιθη Οἀοτηδηίου τη, βοα Οὐἀτγνβάγατη ΤῸ Χ 

ξαϊξ Θξαϊοθβ, ἐθβέα Τμπουᾷ, 2, 101. Οἀοπηαπἴοστιτη ΤῈΣ ῬΟ]]65 τηθτπο- 

ταῖν ΤΗπονά. ὅ, 6. 

157. ποίων ᾿Οδομάντων) Οεΐάμηι Οὐοηιαπέογιηι ἢ Βθηβαση Παἤ]τ5 

Ἰοοὶ ἀπὰβ ρουβροχὶς ϑομαΐΖίαβ : “ ΠΙοΘΟΡΟ]5, βίοαΐ δηΐθα ΠῸῚ ὙΘΤῸΒ 

Θαπποιο5 ἰαριας 5 Ῥουβάσττη δἀἀπποῖοβ ΘΞΞ6 βΙσῃοαθαῖ, ποΟ ἸΙοοῸ 515- 

Ῥ᾽οδέαγ Οἀοιπδηΐοβ 1105 6588. ΒΟΙΏΪΠΘΒ ηαοβάδτη ΑἰΠΘμθηβοβ, 4005 

ΤΉροταβ Οἀοτηδπίοβ βββθ ΡῈ ἤϑπάθτη οἵ [Ὁ] οίατη Ῥυγ αηῖθιι8 ΡΘΓ- 

βυδάογο οπρίαῖ. Ηοβ ἰΐδαμθ οἰπεοοβ Θ558. ΟΥΤΗΪ ΠΑ ΧΊΙΣ, ααροαὶς τίς 

τῶν ᾿Οδομάντων τὸ πέος ἀποτεθρίακεν ;" 

158. ἀποτεθρίακεν) ΠεσΙμρεὶί. ΝΟΙΙ Ῥαΐατε Πὶς ἀθ ΟἰΓΟΌΤΠΟΙΞΙΟΤΠΘ 

ὩΡῚ; πρῆπθ Θηΐτη ἀϑαθδτη ΔΡΡᾶΓΟῖ ΤΠΟΥΘΤᾺ ἰβίστη δρπα ῬΠταοθβ οὉ- 

Εἰπαϊξβθ. θρῖον Ῥτορτὶθ ζοϊϊηι Πομίπιηι θεῖ, τηθίδα ῃουίοθ βιρηϊῆοδΐ 

γργωριιάϊιι, ἡαοτπδατηοάππι συκῆ Εἴ σῦκον ἴρβὰ ριαοπεία. Οἵ. τποάο 

Ἐπο]. 707. ὑμᾶς δὲ τέως θρῖα λαβόντας διφόρου συκῆς δὲδ: ΒΟ: 

1349. τοῦ μὲν μέγα καὶ παχὺ, τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σῦκον. Ταςιιθ ἀποθριάζειν 

γ]θθ]: ἀποφυλλίζειν, εῦ ταθίδρμοτιῖοα ἀθπμάαγθ, ἀμ4θ. ἸΔῸΧΣ ἀπεψω- 

λημένους ῬβΕδαἀΔοάοτϊηδηῖοβ ᾿ἰβίοβ (ἰοῦ ΞΘΠῸΧ Αἰτζουβ, 1.6. ΠΟῚ ΥΕΥΙΡΟΒ, 

βοᾷ ἰαπίμμη ἀοσίμρίοδ, γοομέϊίος, αἱ ἴὰ ῬΙ. 296. ἕἔπεσθ' ἀπεψωλημένοι. 

Ηκο δά Ἰοοὶ ἰμ θ Πρ θπτίαμι ποοθββασία δσθηΐ. ΘΙ ΤΆ ΠΟΥ ἴογ6 ΒοΒαΐΖιαβ. 

160. καταπελτάσονται) 360] : καταπολεμήσουσι. ἼγασοΒ, τ ποίη 

οξί, ἴῃ ἀϑὰ πέλτης οἴ ἀκοντίου ΘΧΟΘΙ]ΘὈαπΐ. ΟΣ, 1.8. 568. Χορη. Μϑῃ. 

6.6: 9: Τυς. 2, 29. 

162. ὁ θρανίτης λεὼς) ΓΝαμέϊοα πιο, ϑγυιθοάοομθ Ρατ5 τὸ 

τοῖο. δ θρανίταις νἱάθ 560]. δὰ Ὑππονά. 6, 91]. ΘῈΡΞΘΙΠ1ὰ 111 ἴῃ 

τὐίγοιαθ βαρεχίογα οοσπραθαηΐ, ἰάδοσιο ἸοΠΡΊοΥΙθι5 ΤΟΠΪ5. αδτα ζυγῖται 
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ὑπὸ τῶν Οδομάντων τὰ σκόροδα πορθούμενος. 
Οὐ καταβαλεῖτε τὰ σκόροδ᾽ ; ΘΕ. ᾽Ὦ μοχθηρὲσὺ, 
οὐ μὴ πρόσει τούτοισιν ἐσκοροδισμένοις : 

ΔΙΚ. Ταυτὶ περιόψεσθ', ὦ πρυτάνεις, πάσχόντά με 
ἐν τῇ πατρίδι καὶ ταῦθ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων ; 

᾿Αλλ᾽ ἀπαγορεύω μὴ ποιεῖν ἐκκλησίαν 
τοῖς Θρᾳξὶ περὶ μισθοῦ: λέγω δ᾽ ὑμῖν ὅτε 170 
διοσημία ᾽στὶ καὶ ῥανὶς βέβληκέ με. 

ΚΗΡ. Τοὺς Θρᾷκας ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἰς ἔνην. 
Οἱ γὰρ πρυτάνεις λύουσι τὴν ἐκκλησίαν. 

αὖ θαλαμῖται αἰοθαπίαγ : ἀπᾶάθ εἴ τηθυ θθμη ΟΥΘΠΑΙΟΥΘΙΩ 8ΟΟΙΡΙΘ απ, 
ααϊὰ ἸΑΌΟΥ ΘΟΥΌΙΩ ΤηΔ]ΟΥΓ εγαΐῖ. ΙΤΩΙΠΕΥ δαΐθπ ναυτικὸν λεὼν αἰχὶϊ 
ΑΘβοῦν]. Ρεῖ5. 989. ἷ 

164. τὰ σκόροδα) ΟἸΒΑΓΙα ΞΘΟΌτη ἴῃ ΘΟΠΟΙΌΠΟΙΩ αἰζα]ογαΐ ΠΟ ΟΡΟ 5, 
46 40 τοῦθ ποβίοι ἔπος]. 906, ἘΠ)Μ. 

πορθούμενο) ἘΙαϊοαΪα ἀθ εξ Ἰοαυϊαῦ ΠΙσΘΟρΟ ΙΒ, ἰαπασδτη (δ 
ΥΘΡΊΟΠΘ, 4085 γαξίϑίαγ ; Ι4ηπ6 πί ταραοϊξζαΐοτη ΤἬγασατη οξξθαπαδέ. 

166. οὐ μὴ πρόσει) Νἶίδε, ἀφοράαβ. πρόσει Ῥτο ἔαξατγο δξί, αἵ δίει ν. 848. 

Ἡδβυομαβ : ̓ Ἑσκοροδισμένος. σκόροδα βεβρωκώς- ᾿Αριστοφάνης ἐν 

᾿Αχαρνεῦσι παίζει, ἅμα μὲν ὅτι σκοροδοφαγοῦσι οἱ Θρᾷκες, ἅμα δὲ ὅτι 
παροξύνονται οἱ ἀλέκτορες πρὸς τὰς μάχας, ὅταν ἐμφάγωσι τῶν σκορόδων. 
γι46 Εα. 494. Αοἴϊνυπι ἐσκορόδισας εξ ἴῃ εαἸπξάδιη ἔθυε νυ. 
940. ΕΤΜ. 

167. περιόψεσθ᾽, ὦ πρ.) ὅϑῖο 661 ὁχ σοπ]εοΐατα. Ὑ]ρῸ περιείδεθ᾽ οἱ 
πρ.» απο Ρ]4Π6 νἱτοβατη δβί; Πϑτη περιείδετε δογβίππι δβϑί, φαοα μυϊο 
Ἰοσὺ πὸῃ σοηνθηϊί. ῬΥθθβθηβ. ἔογεΐ περιορᾶτε, αὖ ὕεξρ. 4399. 5ε4 
περιόψεσθε ἸοσΊταν Βαρτὰ 5. ΤΠαξιη. 698. ὦ πρυτάνεις Ῥαςο. 908. 

171. Οοπρυεραΐο ἴῃ οοποίοπθ ΡΟΡυΪο 51] ἐθιηρθβίαβ βυθιῖο ἴῃ- 
ϑγασγαί, ν6] οὐπθη 8]Ι]πο04 ᾿παπβριοδΐατη 56 οἤθγγοί, ον θθαΐαγ ΠΠ|60 
ΘΟΠΟΙ͂Ο οὗ ἴῃ αἰΐατη ἄἴθιη ᾿ἱπαϊοθθαῖασ. ΒΑΌΝΟΚ. 

διοσημία) Ξ'Β0] : ὁ παρὰ καιρὸν χειμών. 

172. Ἡδβυομῖαβ : Εἰς ἔνην: εἰς τρίτην. ἴπ Εςο]. 796. 0] ἀπέβα 
Ἰορθαΐαγ ἔνης, ΠΥΌΠΟΚΙΙ5. εχ οοά. ἔνην ἀοαϊς. 816 αὔριον εἴ εἰς αὔριον 

αἀἰϊοοθαπί. ΕΠ}. 

173. Μοιηπουϊηΐ ΠἸΓΟΠ65 λύεσθαι μὲν τὴν ἐκκλησίαν, ἀφίεσθαι δὲ τὴν 
βουλὴν καὶ τὰ δικαστήρια. Μιάθ Ξ4. 674. ὕεβρ. 595, Εςο]. 577. 
ἘΠΜ. 
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ΔΙΚ. Οἴμοι τάλας, μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα. 

᾿Αλλ᾽ ἐκ Λακεδαίμονος γὰρ ᾿Αμφίθεος ὁδί. 

Χαΐρ᾽, ᾿Αμφίθεε. ΑΜ. Μήπω, πρὶν ἄν γε στῶ 
[τρέχων: 

δεῖ γάρ με φεύγοντ᾽ ἐκφυγεῖν ᾿Αχαρνέας. 

ΔΙΚ. Τί δ᾽ ἔστ᾽; ΑΜ. Ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδὰς 
[φέρων 

174. μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα) (ὀμαμίιην ἩιΟΥΘἔμ ρογαϊάϊ. (Δυΐα 

Ῥϑυβοπδέϊ {Π1 ΤΠταοΘΒ 8111, απὸ βθοῦι δαζυϊογαῖ, ΑὈτΙριθγαηΐ οἵ 

οοιπθάθγαπέ. ΔΙ οσατα δαΐθιη ῬΥΘθΟΙρ 5. ἀϑὰ5. ἴῃ ΤΠΟΥ̓ΘΕΙ ΘΟ ΘΟΙΟΠΘ. 

Οἵ. Ραο. 246. 247. ΒΑΌΝΟΚ. 

176. μήπω γε, πρὶν ἂν να]ρῸὸ δηία Βιιποκίατη. Ῥυθοῖου δα}115 

[Ἀθυ]ο ν. 296. πρὶν ἄν γε Παροῦ ποβίϑυ. ἴῃ Εφ. 961. ,ἴεβρ. 920. Ἐοοὶ. 

γ70. Νεο τΐηβ ὈῈπ6 ἀϊοϊξαι πρίν γ᾽ ἂν ἴῃ Αν. ὅ8ὅ. Βδπ, 78. 845, 

Ἐπο]. 857. 4.86 Ξουϊρίατα τϑβεξαθπάα νἱἀθίαν ἴπ ἤδη, 1281. Ιη [)γ8. 

1005. τρλ]ϊπη : πρίν χ᾽ ἅπαντες. ἘΠΜ. ΤΙάθπι οὐτῸσ ἴῃ Νὰ. 267. 

μήπω μήπω γε, πρὶν ἂν τουτί. (ὐοττ]ρΘ Πάστῃ μήπω μήπω, πρίν γ᾽ ἂν τουτί. 

177. Αομδαύπθπβοβ ρουβθηπθαπίαῦ ΑἸαΡΗϊπθατη, πἡποα βοπβίββθηΐ 

ΘΙ1ΠῚ ῬΆΘΘΠΣ ἔουτθ ; Δα νθυβαηΐαν δαΐθιη Ῥϑοὶ ῥυδ0 ορϑίθειβ ΑΙΠΘΠΙΘΠΒΙΌ 5, 

“αΐα, δούτιπι Ῥᾶριβ ΔΟΒΔΥΠοΘ οταΐ τηδχὶμη5. οἵ Ῥγδοῖραθ. δαρθθαΐ 

τοὶ ππατη Αἰποπίθπβίαπι, θεία Τππονάϊάθ 2, 19. Ηΐπο βροιαθαηΐ 

ἴοτο αὐ δᾶπας υἱοϊδοδηίαν Τιϑοθ δου ποθ, 4] ἸρΡΒΟΥη ἈΡΥΟῸΒ γαϑία- 

γεγαηί. ΒΕΒΑ. 

φεύγοντ᾽ ἐκφυγεῖν) Νὰ. 167. ἢ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίκην. 

Ἑπτρι4. ῬΗοπῖββ. 1291]. ἢν μή με φεύγων ἐκφύγῃς πρὸς αἰθέρα. 

178. τί δ᾽ ἔστ᾽; 464] οὐτὰ ΕἾτΩΒ]. Ν α]ρο τί δ᾽ ἔστιν ; Ναμῃ ν ἐφελκυστικὸν 

γν 6] ορτίμαὶ ΠΌΥῚ σα πίθῃἱβ ἴῃ Ἰοοῖβ δα ἀαπί, ΤΌΪ ΘΠ ]βομθυη 6586 βίας απ ἄδυα 

ἀρογίθ ἀοοθπΐ παμποιΐ : ηποα τηοπυϊξ ΕΠΠΡΓ Ριοῖ. δὰ 1,)γ5. Ρ. χυ!. 

Θυδτο οἴΐατα ἰῃ Ῥαο. 187. πατὴρ δέ σοι τίς ἐστιν ; Β. ἐμοί; μιαρώτατος. 

Βδη. 1290. Εὐριπίδη. Β. τί ἔστιν ; ἃ. ὑφέσθαι μοι δοκεῖ. Ανιῦ. 90. 

μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. Β. ποῦ γάρ ἐστιν; Α. ἀπέπτατο. εὖ ἴῃ Ρ]αΐομ5. σοτηϊοῖ 

ν. ἃΡ. Αἴδμοη. Ρ. ὅ. ἐπίδειξον αὐτὴν ἥτις ἐστίν. Β. ἄκουε δή. τα] τη ἐστ᾽. 

Τῃ Νυῦ. 1192. ἵνα δὴ τί τὴν ἔνην προσέθηκεν ; Β. ἵν᾽, ὦ μέλε. ΤΠ] 

προσέθηχ᾽ (προσεθηκ᾽ (ὑδηΐ. Ῥτϊτα.5). ἾΪὰ Ανὶῦ. 1490. ποῦ Πεισθέταιρός 

ἐστιν; Β.. ἔα, τουτὶ τί ἢν ; ἔα τχοποβυ]] τη οβῦ, πὶ ἴῃ Ρ]. 824, ΤἬὭρβτης 

176. Οδἔογιπι πὸ αθθοὶ οὔδηααϊ οἸϊξῖο πα] αβπποαϊ ἴῃ ἢπθ βαπίθηςοο 

ἱπίοσγοραίϊνοθ, ἀαθ᾽ ΓΔ ΟΠ πὶ ΟΠΠΠΘΤΩ [0111 ἐταρτηθηΐαμη ΠΟΒΕΙ ΔΡ. 

5080]. δα. Νὰ. 668. (τ. 86) γύναι, τί τὸ ψοφῆσάν ἐσθ᾽. Β. ἁλεκτρυὼν [ 

τὴν κύλικα καταβέβληκεν. Ὁὶ ἐστιν τηθίχιιΠ ΠΟ. Δαν, 

ἙΕ 
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5, ε » 5) Ξι 

ἔσπευδον: οἱ δ᾽ ὠσφροντο πρεσβῦταί τινες 
5 ἈΝ Ἂς; Ψ 4 

Αχαρνικοὶ, στιπτοὶ γέροντες, πρίνινοι, 180 
ἀτεράμονες, Μαραθωνομάχαι, σφενδάμνινοι: 
3, 5» ΄ 5 

ἔπειτ᾽ ἀνέκραγον πάντες, ὦ μιαρώτατε, 

σπονδὰς φέρεις, τῶν ἀμπέλων τετμημένων ; 
3 Ν 7 ΄, “ , 

κἀς τοὺς τρίβωνας ξυνελέγοντο τῶν λίθων" 
ἐγὼ δ᾽ ἔφευγον: οἱ δ᾽ ἐδίωκον κἀβόων. 18 

ε 3 Ἁ 

ΔΙΚ. Οἱ δ᾽ οὖν βοώντων: ἀλλὰ τὰς σπονδὰς φέρεις ; 
5, 

ΑΜΦ. Ἔγωγέ φημι, τρία γε ταυτὶ γεύματα. 
τὰ » ΄,ὕ “ 

Αὗται μέν εἰσι πεντέτεις. Γεῦσαι λαβών. 

ΔΙΚ. Αἰβοῖ. ΑΜ. Τί ἔστιν; ΔΙ. Οὐκ ἀρέσκουσίν 
[μ΄, ὅτι 

ὄζουσι πίττης καὶ παρασκευῆς νεῶν. 100 

179. ὥσφροντο) Οἵ. ὀσφρόμενος ὕεξρ. 792. ΤΠοβιη. 495. ΤαρΟ] 15 
ΔΡ. Ρυξοίδπατη Ρ. 1193. προσένεγκέ μοὐγγὺς τὸ στόμ᾽ ὀσφρέσθαι τὸ σόν. 
ῬΗΠοπΙάθβ Αἴμεπ, ρ. 228, ὀσφρομένην τῶν τηγάνων. ἴπ ΑΠΈΡΠΒΑΠΘ 
Αἴμθη. ρ. 299. ργο ὀσφρᾶσθαι τΘροπθπάμστη σπτη ἘΠτηΞ]οῖο ὀσφρέσθαι. 
ΕἙαπΐατατῃ ὀσφρήσεται εξ Ραο. 162. 

180, στιπτοὶ) ΠΥ, ἃ νουῦο στείβειν σοηοιίσαγο. Μοχ πρίνινοι 
ἐϊσηὶ, αὐ Ῥάι11ο ροβί σφενδάμνινοι αοογπὶ, ἃρῖα ἀἸοξατα 46 ΑΟΠΔΥΠΘΗΞΙΡαΒ, 
4] ΟΔΥ̓ΟΠΔΙ ογαπί. Οἵ. ψεξβρ. 887. στρυφνὸν καὶ πρίνινον ἦθος. 
ΘΤΏΠῚ 5οηβα ἃ ΘΟτηϊοο Δη]πο αϊοΐατη νἹἀδίαγ δρυαχαρνεῦ, τι τησητΐ 
Τιπάογέ. Μιᾶς σβυοῃ. οἱ Εΐγτα. Μ. 5. ν. 

πρίνινοι) Τλαχττη ΘΏΪΠῚ ἱτη ΡΥ Ιτη15 θϑῦ 1Ππ4 Ἰρτατα, Ἠδβιοάπβ δρυᾶ 
Βομοαξίαπη Ορ. 427. πρίνινον, ὃς γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτατός ἐστιν. 

181. ἀτεράμονες) ΜεαίδρΠοτίος ἐπηοιωϊδιϊοβ, ἱηιηυϊέεθ. 6 Π0] : κυρίως 
δὲ τὰ μὴ ἑψόμενα τῶν ὀσπρίων ἀτεράμονα λέγεται, οἷον οὐχ ἁπαλά. Ζοπᾶγαβ 
Τιοχ Ρ. 944. ἀτέραμνον τὸ δυσέψανον. οὕτως ἸΤλάτων. ΟἿ. 6βρ. 190. 

Μαραθωνομάχαι) Οἵ. ΝΝὰ. 986. ἄνδρας Μαραθωνομάχας. 

183. τῶν ἀμπέλων τετμ.) Ὗ ἴ[65 ΘΠ]Πὶ ΘΟΙΤΩ τη χίτηθ ἃ ῬΕΙΟΡΟΠΠ 6515 
ναβίαϊεο ούδηΐ. 

184. κἀς) Τιορὶτῆᾶτα πᾶπο ἀπίθ Ἰἰθυατη οοημβοπδῃΐαπὶ ΟΓΆΒΙ ἢ 
Ξουνασιιηΐ ΠΌΤ οἱ Πἰος οἵ ἂν. 949. ὉΙΝΌ. 

186. οἱ δ᾽ οὖν βοώντων) ϑορῃ. Α]. 961. οἱ δ᾽ οὖν γελώντων. ΒΕΈΒ. 

187. γέυματα) (Οὐιδέιι5, δροοϊηιΐπα. 

190. ὄζουσι πίττης) Πδοΐα. ΞΟΠ] : κοινὸν ἐπὶ οἴνου καὶ νεὼς τὸ πίσσης ττης) ο 
ὄζειν. ἔστι γὰρ πισσίζων οἶνος. ΟἿ, καρτὰ ν. 100, 
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ΑΜΦ. Σὺ δ᾽ ἀλλὰ τασδὶ τὰς δεκέτεις γεῦσαι λαβών. 

ΔΙΚ. Ὅζουσι χαὖῦται πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις 

ὀξύτατον, ὥσπερ διατριβῆς τῶν ξυμμάχων. 

ΑΜΦ. ᾿Αλλ᾽ αὑταιί τοι σοι τριακοντούτιδες 

κατὰ γῆν τε καὶ θάλατταν. ΔΙΚ. Ὦ Διονύσια, 

αὗται μὲν ὄζουσ᾽ ἀμβροσίας καὶ νέκταρος, 

καὶ μὴ ᾽πιτηρεῖν σιτί ἡμερῶν τριῶν, 

191. ἀλλὰ) ϑαϊέίθηι. 

192. εἰς τὰς πόλεις) 5080] : τὰς τῶν ξυμμάχων. Πραοϊοηέ ἰδέα οέϊαηι 

ἴογαῖος αὐ τιγῦδϑ πιῖββοβ, οἱ ἐαπφιαηι ἩΔΟΥ̓ ΤΊΣ βοοϊογιηι. διατριβῆς Ῥεπάοί 

εἴ ἴρξῦμῃ ἃ ψεῦῦο ὄζουσι. ΕἸτηΒ]οα5. ὈΘῺΘ οοπία!ς Ραςο. 825. οἷον δὲ πνεῖς, 

ὡς ἡδὺ κατὰ τῆς καρδίας, ἰ γλυκύτατον, ὥσπερ ἀστρατείας καὶ μύρου. 

193. οξύτατον) ὄζειν εἴ 5ΙτΉΠ1ἃ νευθα ΟῸΠῚ πϑυΐτῖβ Δα] ΘΟ. ΟΥΠ 

οοπβίσυϊ ξοθπξ ροῦῖπξ απᾶπηι οατὰ δἀνογΌ]15. ΝΝΟΒΙΘΥ Αοἢ. 852. "Οζων 

κακὸν τῶν μασχαλῶν. ἼΠαξῖη. 254. Ἡδύ γ᾽ ὄζει ποσθίου. ῬΙαῖ. 1020. 

Ὀξειν τε τῆς χροίας ἔφασκεν ἡδύ μου. Ἔδη. 338. Ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε 

χοιρείων κρεῶν. Ῥαο. 87. Καὶ μὴ πνεῖ μοι κακὸν, ἀντιβολῶ σ᾽. ῬΒαΓΘοΓαΐΘ5 

αραὰ Αἴμοη. Ρ. 159. Τοῦ στόματος ὄζει κακόν. Οταϊπιι5. ταϊποῦ Ρ. 66]. 

Τῆς γῆς ὡς γλυκὺ ὄζει. Ηξσ οτηηῖα δά οἸξαοΐαση φευτποπΐ, αὖ οἵ 

βϑαποπίία. Νοβίευ. ᾳ. 892. Βύρσης κάκιστον ὄζων. γεβρ. 98. Ὅξει 

κάκιστον τοὐνύπνιον βύρσης σαπρᾶς. 919. Τυροῦ κάκιστον ἀρτίως ἐνήρυγεν. 

Ῥμοεσγθογαῖθβ δρᾷ Δἴμθη. Ρ. 269. Ἥδιστον ἀτμίζοντα. Οταΐθβ Ρ. 690. 

Τλυκύτατον δ᾽ ὧζε βασιλείου μύρου. ἘΠ,Δ]. 

ὀξύτατον) εγψμεηι αὐοογὦθ. ΞΟΒΟΙ: ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ τραπέντος 

οἴνου εἰς ὄξος. 

194. αὑταιὶ σπονδαὶ να]ρο. αὑταί σοι σπονδαὶ Ἐ. αὑταιὶ γάρ σοι 

εοπ͵θοῖς ἘΕἸΡαβΙοῖαβ, τθοθρὶς ὈΙ μονῇ. αὑταιί τοί σοι ΘοῦΌτοοιιβ, ῬτΌΡᾶ- 

ἘΠΙξου. 516 Ανρ. 356. ἀλλ᾽ ἐγώ τοί σοι λέγω ὅτι ὅο. 1229. φράσον δέ 

τοί μοι. ΕΠ ᾿πῖτα 752. ἀλλ᾽ ἡδύ τοι ὅσ. ἘἸαξάθμι ξϑηίθηζιο δδί Ετι2- 

ομϊα5 δα ὙΠεξια. Ρ. 56]. 
195. ὦ Διονύσια) ῬδΟΘΙῚ 78 τὰ ἀΠίτηΟ Δα ΘΓ ἴα ; ΠΆΤΩ 1ῃ Ῥ8668 ἰδηΐα 

σΟἸΘ τασὶ ροββαπί ΠΙοηνξία. 
197. 198. Ηο5. ἄμποβ. νϑύξαβ ἐγαπβροπθπᾶοξ βαδάςεπί Βειβκιὰβ εἴ 

ΘομαϊΖζία5. Θαΐθαβ πὸπ Ἀββεπίϊοσῦ. Ατηδΐ θηϊτη ΠΟΞΙΕΥ ΤΘΓΌΓΩ νεῖ 

Ἰοπρθ ἀἰββί τα] Ἰατη τη θη ΠΟ ΠΘτα τἀ 1 σασβα σομηθοΐοσθ. 

σιτί ἡμερῶν τριῶν) ϑοἸΠἸοοῦ 10 6 θα πίον τα ξοβ ἴῃ Ἔχρθαϊοποιῃ θε]- 

Ἰΐοαπι φτοίθοϊαυτι οἰ θασα 5101 ἴῃ {γάτα ΘΟΙΩΡΆΤΆΓΘ. Οἵ. Ῥασ. 812. 

οὐ γὰρ ἦν ἔχοντας ἥκειν σιτῇ ἡμερῶν τριῶν. Αά πο τιούϑτὴ ἔθβίινα 

ΔΠυαΈ οοπιίουβ θίδια Κα. 1079. ἐγὼ ποριῶ καὶ τοῦτον (Ξο. μισθὸν) 

ἡμερῶν τριῶν. Λ ΕΞΡ. 2.43. ἥκειν ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν πονηράν. 

Ῥᾳο, 716. ὅσον ῥοφήσει ζωμὸν ἡμερῶν τριῶν. 
ΒΕ 2 
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3 “ , ͵7 “"-κΩ ᾿ 

κἀν τῷ στόματι λέγουσι, βαῖν ὅποι θέλεις. 
Ταύτας δέχομαι καὶ σπένδομαι κἀκπίομαι, 

7] Ν ες 

χαίρειν κελεύων πολλὰ τοὺς ᾿Αχαρνέα: 200 
5 Ν Ν “, Ν “ 3 Ν 

ἐγὼ δὲ πολέμου καὶ κακῶν ἀπαλλαγεὶς 
3, Ν ᾿. τῷ Χ Ν "Α 

ἄξω τὰ κατ᾽ ἀγροὺς εἰσιὼν Διονύσια. 
3 ᾿ ᾿ ’ Ν 

ΑΜΦ. ᾿Εγὼ δὲ φεύξομαί γε τοὺς ᾿Αχαρνέας. 
- ΄ [ν᾽ Ν 3, ᾿« 

ΧΟΡ. Τῇδε πᾶς ἕπου, δίωκε, καὶ τὸν ἄνδρα πυνθάνου 
ΓΣτρ. 

΄ « ,ὕὔ « Ψ, “ ,ὔ Ἀ 5᾽ 

τῶν ὁδοιπόρων ἁπάντων: τῇ πόλει γὰρ ἄξιον 
΄σ »Ἷ 3, “ » ’, ,, 

ξυλλαβεῖν τὸνἀνδρατοῦτον. Αλλά μοιμηνύσατε, 
3 5999 ὦ “- ε 

εἴ τις οἶδ᾽ ὅποι τέτραπται γῆς ὃ τὰς σπονδὰς 
[φέρων. 

΄- ’ὔ ΄-“ 

᾿Ἐκπέφευγ᾽, οἴχεται φροῦδος. Οἴμοι τάλας τῶν 
5 “ “ 5» “- 

[ἐτῶν τῶν ἐμῶν" 
3 ἊἋ ἄνω 9 παν τος ,ὔ τ" ΔΥΌ ΝΑ κ 

οὐκ ἂν ἐπ᾽ ἐμῆς γε νεότητος, ὃὉτ᾽ ἐγὼ φέρων 
» ’, 

[ἀνθράκων φορτίον 

198. κἀν τῷ στόματι λέγουσι) 51΄6 ἴπ Ῥαὺΐ Ἐρ. δα Βομι. 10, 9. 
ὅτι ἐὰν ὁμολογῆς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον ᾿Ιησοῦν ο. Ἠοτηοῖαβ Οά. θ, 
459. ᾿οδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα. ῬτοΞοΟρΡοροΙα ΒΙο εβί, 60 ΔΡΈΟΥ, 
αυΐα γαβριοαῦ δα 05 ΔΙΉΡΠΟΥΕΘ. β8θι ὙΆΒΟᾺΠ ἴῃ απὸ ἡηάμοϊς ἰβίδ 
ζεγθθαπίαγ. 

βαῖν᾽ ὅποι θέλεις) Νωῦ. 891. ἴθ᾽ ὅποι χρήζεις. 

199, ἐκπίομαι ξαϊζαχαχῃ δβί, αὖ κατέδομαι ᾿ηἴτὰ 1112. 

902. εἰσιὼν) 856. ἀοτηθπι ἴῃ τατθ. Οἵ, 266, ἕκτῳ σ᾽ ἔτει προσεῖπον 
ἐς τὸν δῆμον ἐλθὼν ἄσμενος. ἘρΥ αν ᾿πΐτα ἄθηγατα ν. 24]. 

τὰ κατ᾽ ἀγροὺς---- Διονύσια) Ὀίνετξα ἃ 1,6 πδῖβ. Αρϑθδίατν μος ἔθβίατα 
ῬΟΥ͂ ΟἸΏΠ65 Αἰζοῶ ῬΡῸΒ ΒΙΌΕΓΠΟ τήθηϑθ Ποσειδεῶνι. ΤΠΘΟΡγαβίπιβ 

ΟΒαγ. 8. ὁ δὲ ἀδολέσχης τοιοῦτός ἐστιν οἷος. «- - λέγειν... « ὡς, --. Ποσει- 

δεῶνός ἐστι τὰ κατ᾽ ἀγροὺς Διονύσια. 1Ξεοῖ1ι5 46 Οἴτοι. ΗφοΥθά. εἰς Διονύσια 

εἰς ἀγρὸν ἦγεν ἀεὶ ἐμᾶς. Οἵ. 250. 

203. φεύξομαι) φευξοῦμαι Ἀ. Οὰἃ ἔογγλᾶ ροσῖε Αἰθοὶ ποι νἱἀθπίαῦ 

δὶ 6556. πἰβὶ τίσ οᾶπββα, αὐ ἀποφευξούμεθα Αν. 982. Ὑ, ΕἾΤΗΒΙ, δὰ 

ἙἘλτρ. Βδοομ. 797. ὈΙΝΌ. 

205, τῇ πόλει γὰρ ἄξιον.) ΙΑ, δὰ 8, 
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ἠκολούθουν Φαύλλῳ τρέχων, ὧδε φαύλως ἂν ὁ 

σπονδοφόρος οὗτος ὑπ᾽ ἐμοῦ τότε διωκόμενος 

ἐξέφυγεν οὐδ᾽ ἂν ἐλαφρῶς ἂν ἀπεπλίξατο. 

Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ στερρὸν ἤδη τοὐμὸν ἀντικνήμιον 
[Αντ. 

καὶ παλαιῷ Λακρατίδῃ τὸ σκέλος βαρύνεται. 

οἴχεται. Διωκτέος δέ: μὴ γὰρ ἐγχάνοι ποτὲ 

μηδέ περ γέροντας ὄντας ἐκφυγὼν ᾿Αχαρνέας, 

515. Φαύλλῳ) ῬΠΑΥ 5 Οτοζοπίαΐα, σαΥΞΟΥ Ῥουτοἰϊταΐθ ΟΟΙΘΌΘΥΤΊ τ 8, 

ἀ8 απο ν. Ξοποιαβίατα, Ηογοά. 8, 47. Ῥαυξαπ. 10, 9, 2. Μαεπιογδίαγ 

οὔατα ὕἴεβρ. 1206. ὈΙΝΩ. 
918. ἀπεπλίξατο) ΑἸΡΊΙοα βέορροα ο΄. ΘΠ] : πλὶξ γὰρ τὸ βῆμα, καὶ 

πλίγματα τὰ πηδήματα. ()υ] ἀμφιπλὶξ ὁΧ ΒόρΠοο16 Ἰαπάαΐ ῬτῸ περιβάδην 

αἰοξατα, εἰ Ηουποσὶ ΠΠπᾶ Οα. ᾧ, 818. εὖ δὲ πλίσσοντο πόδεσσιν, ΌΪ 46 

ταθ]άτατη ἰποδββὰ ἀρίίαν. ΟΥ̓. ΒΈγα 5 ἀρ. ῬΟ]]αο. {{. 178.. τὰ θυγάτρια Ι 

περὶ τὴν λεκάνην ἅπαντα περιπεπλιγμένα, αποᾶ ἘΧΡΙΠοαΐ ρυδτητηδί οι 8, 

διασχόντα τὰ σκέλη. ΘΙ ΤΕΥ Ἡβυομΐαβ ; περιπεπλίχθαι: διηλλαχέναι 

τὰ σκέλη ἀσχημόνως. 

19. στερρὸν) Κἰσίάμηι Ξετιδοῖα. ἀντικνήμιον Θδΐ ἐϊδῖα, φοπιι. 

990. τῷ παλαιῷ Λακρατίδῃ) ΘΟΒΟΙ : λΛακρατίδης ἀρχαῖος ἄρχων 

᾿Αθήνησιν, ὡς καὶ Φιλόχορος. ἦρξε δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων Δαρείου, ἐφ᾽ οὗ 

πλείστη χιὼν ἐγένετο καὶ ἀπέπηξε πάντα, ὡς μὴ δύνασθαί τινα προϊέναι. 

διόπερ τὰ ψυχρὰ πάντα Λακρατίδου ἐκάλουν. δηλοῦνται (δηλοῦται ὃ) δὲ καὶ 

νῦν τῷ ψυχρῷ καὶ γεροντικῷ. λέγει οὖν ὅτι διὰ τὸ γῆρας οὐχ οἷός τέ εἰμι 

θᾶττον βαδίζειν. Ῥϑ΄τα ον Η δυο αβ. Λακρατίδης" ᾿Αριστοφάνης φησὶ, 

παλαιὸν Λακρατίδην, τὰ ψυχρὰ βουλόμενος δηλοῦν" ψυχροὶ γὰρ οἱ γέροντες. 

ρα ἀδ πῖνε οοτητηθπίστη ἔογίδββθ στδτητηδίοσατη δξί. 

Λακρατίδῃ) δῖος Π0τ], Ξ61Π0]., Ηεβυοι. Λακρατίδης ]α!άδτη Βοσορ μαπίᾷ 

τηθιποχαΐιη ΔὉ [ξϑοοὺ Ὁ. 64, 18. ΑἸΐ5 Λακρατίδας Ξοτιρίαξ, δρπιὰ ΡΙα- 

τατοἢ. Ῥευῖοὶ. 35. Τυγβαπᾶ. 80. Θαδο ταοπιῖΐ ΠΙπάοτῆμβ, 4] οατα ΠΟῊ 

γἱάογθῖ χαοτηοᾶο μοο ποῖθθὴ ρτοάαοΐα ρϑπυ]τηα ῬΡΟΠῚ Ροβξθῦ, Βεομίοα 

φουυθοῦϊομθιη Λακρατείδῃ τεσερὶς. ΕῈ ῥτοΐβοϊο ἱπέγα 400 ΠΟΥ] Χολλίδης 

Ἔχηϊδεπξ, αὉϊ Χολλείδης οατη ΕἸτηΒ] οἷο βου πάτιτη οταΐ. 584 νυ]ραΐατη 

ποπ ἔειπθγο τππίαπάθμι. ᾿Αντιγενίδαν ρτοάποία 5ἰτα ΠοΓ Ῥδπυ]εϊπια 80 

Απαχαπαάτίθ ροπίταν ἀραὰ Αἴμπθπ. Ρ. 191]. υδὶ βγη του ᾿Αντιγενείδαν 

βου θοπάστη βυβρίοοτῖβ. Ὑιάθ οὐππῖπο αὰδὸ ἀθ Βᾶὰο Τὸ αἰβραΐανις 

Μεοϊποκίαβ Ετσ. οι. 1Π1|. Ρ. 186. 187. 

2921. ἐγχάνοι ἀφαϊ οὑπὶ Βγαποκῖο. 1650 ἐγχάνῃ. 

922. γέροντας ὄντας) 'ϑἸγ.1115 ΡΥ ΘΟΒΟΒΙΒ Ἔξ ἡ θβρ. 378. εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν 

αὐτοῦ ] τὸ σφυρὸν γέροντος ὄντος. Ρ] στη ΘΧΘΙΏΡΙα σομροββιῖ Μοιμοκῖαβ 

ΒῪ, Οομι. ΠΡ. 619. 
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σ“ 3) - ΄ Ν Ν “ 5 “ 
ὅστις, ὦ Ζεῦ πάτερ καὶ θεοὶ, τοῖσιν ἐχθροῖσιν 

5 7 

[ἐσπείσατο, 295 
- Ὁ ΄σ ΄ 5 Ν "΄ “ 

οἷσι παρ᾽ ἐμοῦ πόλεμος ἐχθοδοπὸς αὔξεται τῶν 
[ἐμῶν χωρίων" 

7 ΕΝ ΄σ “ ΄“΄ 

κοὺκ ἀνήσω πρὶν ἂν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἀντεμπαγῶ 
55 λ » δ Ὥ, ἘΣ ΣΝ Ὁ 5. “ 
ὀξὺς, ὀδυνηρὸς, ἐπίκωπος, ἵνα 

7 ω 7, Ν ᾿ 

μήποτε πατῶσιν ἔτι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους. 
5 Ν ΄ σ΄ Ἂς 3, ΄, ΄ 

Αλλὰδεϊζητεῖν τονάνδρα καὶβλέπειν Βαλλήναδε 
’, “ Ν - ο Ὁὃ ΄ 

καὶ διώκειν γῆν πρὸ γῆς, ἕως ἂν εὑρεθῇ ποτέ 
ε 4: ἃ , 5 ΄ 5 ΕΝ » ’ὔ γ 

ὡς ἐγὼ βάλλων ἐκεῖνον οὐκ ἂν ἐμπλῃμὴν λίθοις. 

220. αὔξεται) Ϊηργαυεβοῖί. ΝΙΊΒΙ ΒοΥΙ ΘΠ ατῃ αἴρεται. τὶ ᾿πῖτα 918. 
ὀρναπετίοισι πόλεμον ἤρα (1.6. ἤρω) καὶ μάχαν. 

τῶν ἐμῶν χωρίων) ϑαραμαιϊ ἕνεκα. Οἵ. εβρ. 1424. ὃ τι χρή μ' 
ἀποτίσαντ᾽ ἀργύριον τοῦ πράγματος. Ῥϑειπί δαΐομη χωρία ργααϊα. 

280. σχοῖνος) ὑἱποιδ. ΑΠΡΊΙΟΘ διίγιϑδ. 
291. Βαρρ᾽θμάστη, πὶ [8]1οἱ΄, ἀνιαρὸς απο οὖ ΞΘη58] Εἴ ΤηθΈ1Ὸ ΟΡΕΤΩΘ 

οοηγθηϊΐ, οὖ ἰοχία οχίαγθαΐαστη νἹἤθίαυ Ῥγορίαυ ΒΞ π1]6 ὀδυνηρός. ΟἿ. 
ῬΙ. 661. σφηκώδεις καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἀνιαροί. 

ἐπίκωπος) ἶομιο αϑϑὶἄθης (οἴ. ἤδη. 199. κάθιζ᾽ ἐπὶ κώπην) οἴ ᾿π46 
ΞΕΏΒ ΤΕΘΟΠΑΙΓΙΟΥΙ οἶα586 ἐπ εβδίαπβ. ποιηδατηοάμπτη τοοΐθ οχρ]οεαῖ 
5080] ; ἀντὶ τοῦ, διὰ νεὼς καὶ ναυτικὸς ὧν ἐπίω αὐτοῖς, ναυτικοὶ δὲ οἱ 

᾿Αθηναῖοι καὶ προσέχοντες τῷ ναυτικῷ. (ψὶ αἰΐογαιη 1ηςΕΥΡυ ΠΟ Ποσα 
τη Ϊητι5 ῬΡΥΟΌΔΌΙ θα δ α1 ξιφήρης 1.6. σίαάϊο ἐπδίγιοίιδ. ΑἸ ἀθπϊααθ 
Ἐχρποδηΐ αὐ πιαημώγϊιηι βία ῬΘμθίΓ Π5 [Πα] Πδτὴ ΟΊ] ΠΙΒ.; Πᾶτη κώπη 
τη τη θϑῦ ρ͵δ 11. Μ,ΙΠΗῚ χυϊάθηη ποβίθυ ΠΟΤ ΠΪΒΪ ῬΥΙΠ ΠῚ ΞΘΠΒΌΤΗ. 
ΤΘΒΡΟΧΙβ56 νἹἀδίατ. 

284, βαλλήναδε) Εδοοία Ῥτὸ Παλλήναδε, ἀπὸ τοῦ βάλλειν λίθοις. Ἐξ 
δαΐοη ῬΆΠΘηΘ Ρᾶριβ Αἰποθθο, 4πθπὶ ΡΙΒιβίγαϊιβ ΟἸ]1Π, “τη ΓΘΡΉ ΤΩ 
εἰδοίαγοῖ, οσοαρανιῖ, ἀπ ἃ ΟἸνΙθ5, 4] 60 ΘΟΠΟΌΓΒΙΤη [ΘοΙββθηΐ, 
εχίυγθαγθίαγ. Τίααπθ βαλλήναδε βλέπειν ν]6Ὀ 10 ἑαρταϊδιιδ οὔγμογο. ΟἿ. 
ΒΌρΡτα δα 95. Οδίθγαση 5ΙτΉΙ ΠΟΥ 1η ΠΟΙΏΪΏΙΡιΙ5 ῬΑΡΌΓΟΤΩ Ἰαα10 Ποβίου, 
τηοηῃθηΐθ Ἐ]τηβ]οῖο, ἔα. 79. Ἐοο]65. 962. 001] Κλωπιδῶν εὖ ᾿Αχραδούσιος 
ῬῖῸ Κρωπιδῶν εὖ ᾿Αχερδούσιος τ] Ἰοὰ]6 Βα ὈπΌΓαΠ. 

235. γῆν πρὸ γῆς) ΑΕΒοΠ]. Ῥτομη. 68. μάστιγι θείᾳ γῆν πρὸ γῆς 
ἐλαύνομαι. ΤΠΘΟΟΙΙ . 15, 122, πωτῶνται πτερύγων πειρώμενοι ὄζον ἀπ᾽ 
ὄζω. 11, 69. ἄμαρ ἐπ᾽ ἄμαρ. 

2306. ἐμπλήμην ἢ. φτοραπίθυβ Τλανγοδῖο ἘΒγαποκίο Ὀιηάογῆο. 
γυϊρο ἐμπλείμην, ᾳφιοα {πϑπίαγ το] ΠΡΥῚ, ΒΟΠΟ]. δὲ ϑυ 1468 5. ν. 
Ῥγοθαπίο Βιυζίμμαπηο Οἵ. Οὐ. νο]. 9. ρ. 2314. Οἵ. δὰ Τωυ5. 288. 
ἐμπλῇθ᾽. 258. κεκλήμεθ᾽. Ῥ]. 992. μεμνῇτο. ϑορῇ. ῬὨΠ, 119. κεκλῇο. 
ΡΙ]αΐοη. Ρ. 791 Ο.. 742 Εἰ. κεκτῇτο. 618 Δ. μεμνῆτο, ΠοΙΏΟΥ, 1], ὠ. 745. 
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ἍΤΙς. Εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. ; 
“ “-“ 5 » 53 κν “ 3 

ΧΟΡ. Σῖγα πᾶς. Ηκούσατ᾽, ὦνδρες, ἀρα τῆς εὐφημίας ; 
ἊΝ , ΟΣ “- » Ν “ “ 

Οὗτος αὐτός ἐστιν ὃν ζητοῦμεν. ᾿Αλλὰ δεῦροπᾶς. 
5 ΤᾺ γι Ν δ Ν «ε "᾿ » 5 ΄ 

Ἐκποδών: θύσων γὰρ ἀνὴρ; ὡς ἐοικ. ἐξέρχεται. 

ἌΠΙ. Ἐὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. 
»ἢ Ν Ἶ, « ) 

Προΐϊτω᾽ς τὸ πρόσθεν ὀλίγον ἡ κανηφόρος" 
ς« μ-αὶ ͵, Ν Ν » ἧς 7 

ὁ Ξανθίας τὸν φαλλὸν ὀρθὸν στησάτω. 

ΓΎΝ. Κατάθου τὸ κανοῦν, ὦ θύγατερ, ἵν ἀπαρξώμεθα. 
3 “ π Ν » » 

ΘΥΓ. Ὦ μῆτερ. ἀνάδος δεῦρο τὴν ἐτνήρυσιν, 245 
5 ἂν ΄, 5 “ ,ὔ 

ἵν ἔτνος κατάχέω τουλατῆρος τουτοῦι. 

ΔΙΚ. Καὶ μὴν καλόν γ᾽ ἔστ᾽, ὦ Διόνυσε δέσποτα, 
ον 

κεχαρισμένως σοι τήνδε τὴν πομπὴν ἐμὲ 

πέμψαντα καὶ θύσαντα μετὰ τῶν οἰκετῶν 
΄“ -“ Ν Ἃ 

ἀγαγεῖν τυχηρῶς τὰ κατ᾽ ἀγροὺς Διονύσια, 

μεμνήμην. (Ξε ἵΠΠ8 ψΨ. 961]. μεμνέῳτο. Χρηῃ. Ογτ. ἹΈ ὉΣ 9: μεμνῷτο). 

Ορίαζίνιιβ βλεῖο (πομ βλῇο) ἰθριτατν ΠῚ 9855. να ΘΟ ὅς: 

Ασδεπῖ. ὑ. 27. 
βάλλων---ἐμπλήμην) ΞΡ. 620. ἔμπλησο λέγων. 

297. εὐφημεῖτε) εὐφημεῖν ΞἰρῃΙῆσαΐ ν6] δόμα υογῦα ἄαγο, νεὶ (π6 

(8 ἔοτίβ τηαῖα βῆ παρίδῃ) βἐθηίζαηι 7.611. ]οϑιμη. 867 67. 

238. ὦνδρες 4641. Ν᾽ α]ΡῸ ἄνδρες. 

940. θύσων---ἐξέρχεται) Οἵ. ἽΠοβτη. 96---θ8. 

949. προΐτω ᾽ς ΔΝ οΙῆπιβ. Τἰυτὶ πρόϊθ᾽ ὡς. ΘΠ. ΘΠ ΙΞΙΟΠΒ5. ΘΧΘΠΊΡΑΙ 

Ἰαιάας Πιπάονῇ. 1,05. 2. 605. ἤδη. 186. 187. Θαθὰβ. δἀάδίαν ἔν. 

460. ὅκως ἔχων τὸν παῖδα πωλήσει ᾿ς Χίον. Οἱ. ἘΣΠΡΈΓ. δα 1,γ8. 2. 

Οδἴογσαια ἴῃ Βδη. 1. 1. ἢ ᾿ς ὄνου πόκας, τηλ] πη ἢ εἰς ὄνου πόκας, Ἰά 

αυοα παθεῖ ΠΡεν Βαγοοοίαπιιβ, οἵ Ῥγοθαΐ ΠΙπἀογῆιβ, απ ηα]πᾶτη ΠῸΠ. 

ἀαβιβ οϑῦ σθοῖροστο. Ῥοτταᾶ ἐς ἀηΐα γοοδ]θπι ἈΡα ΘΟΥΪΟΟΒ5 ΠΠατδΠῚ 

οοτΐθ ἴῃ ΒΘΠΆΓ5 νΙἀθῦαΥ πιβπ ρα τ]. 

948, φαλλὸν) 5680] : φαλλὸς ξύλον ἐπίμηκες, ἔχον ἐν τῷ ἄκρῳ σκύτινον 

αἰδοῖον ἐξηρτημένον. αιϊ νάθ ΡὈ]ατα. 
245. ἀνάδος) Οἵ. «ἃ 792. 

τὴν ἐντήρυσιν) ὅ6}0] : ἐν ἣ τὸ ἔτνος ἀρύονται. ΒΆΠ]Π1ὰ βαπηΐ οἰνήρυσις 

ἰπῖτα 1067. ζωμήρυσις ἃρ. Δἴδποῃ. Ρ. 169. 

2406. τοὐλατῆρος) 60] : ἐλατήρ ἐστι πλακουντῶδες πέμμα πλατύ. 

ΟΥ̓ πὰὰ- 1181. 
948, κεχαρισμένως σοι) ΟὙαίο ἐϊδὶ. ϑδῖςο Ῥαο, 880. χοῖρον κεχαρισμένον. 
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στρατιᾶς ἀπαλλαχθέντα: τὰς σπονδὰς δέ μοι 
καλῶς ξυνενεγκεῖν τὰς τριακοντούτιδας. 

ΨΎΝ.: ΓΑ, ὦ θύγατερ, ὅπως τὸ κανοῦν καλὴ καλῶς 
οἴσεις, βλέπουσα θυμβροφάγον. Ὡς μακάριος 
ὅστις σ᾽ ὀπύσει, κἀκποιήσεται γαλᾶς 25 
σοῦ μηδὲν ἥττους βδεῖν, ἐπειδὰν ὄρθρος ἢ. 
Πρόβαινε, κἀν τώχλῳ φυλάττεσθαι σφόδρα 
μή τις λαθών σου περιτράγῃ τὰ χρυσία. 

251. στρατιᾶς) στρατιὰ δριιά ποβίξαμη εἴ οαογοϊέμη εἰ ηιλέϊέϊαηι 
βισηϊῆσαῖ. ΡυοΥ βρη! βοδίίοπα ἸαριτυΣῦ βαρτα 81. 149. Ρας. 747. 
Ῥοεξέουϊουϊ βἰδτη ἰηῖγα 1148. Ἐπ. 587. ψεβρ. 3584. δδ7. ΤΠοβα. 828. 
1169. ,υ8. ὅ92. 

252. ξυνενεγκεῖν) “υοπῖγθ. Ῥϑαῦδαα! δός. 

258. καλὴ καλῶς) Οἷ. Εοο165. 7390. Ρ]ααΐαβ Βυά. 2, 4, 12. Νοι 
Πἰροί βίσοο ρίαοϊάο δοίίαμι δεῖϊθ ἐαπφοῦο  ΒΒΆΌΝΟΚ, ΡΙ. 6ὅ. ἀπό σ᾽ ὀλῶ 
κακὸν κακῶς. ΕΡΒΙΡΡαΞ 8Ρ. Δἴπβϑη. Ρ. 247. σεμνὸς σεμνῶς χλανίδ᾽ ἕλκων. 

254. βλέπουσα θυμβροφάγον) Ἠφεσοβίαβ : Θυμβροφάγος: ἀντὶ τοῦ, 
δριμυφάγος" ἡ γὰρ θύμβρα δριμύ ἐστι βρῶμα. Μα]ῖπι : Θυμβροφάγον" 
ἀντὶ τοῦ, δριμύ. Νοκίετ ἤδη. 562. Ἔβλεψεν εἰς ἐμὲ δριμύ. Ἐοάθτηῃ 
ἔετε τοάο αἰχιῦ νᾶπυ βλέπειν Εᾳ. 631. κάρδαμα ἵεξρ. 455. ὀπὸν Ῥαο. 
1184. ὀρίγανον δῃ. 609. ὑπότριμμα Ἐςο]. 291. 4 οτηπῖα 8ουῖα βαηΐ. 
ἘΠΜ. Ῥμοίϊιξ ρ. 96, 2ὅ. Θυμβροφάγον : δριμύ. ΙΝ, 

255. κἀκποιήσεται κ. τ. Δ.) Ῥγοογοαδιέφιιο 6ῳ ἐθ ημιδίοίαβ (1.6 Ῥι 6185), 
ψι ποῆ πιΐπιι5 υἱδίαπέ φιαηὶ ἔμ, δι ἰμοὶδ Θφογέμηι, σαοα ΓατΏρτι5 ῬΓδΡ 
οξρίασῖβ εξῦ ἀφροδίσιον. γιά. 1,υΧ8. 966. 1089. οΠοθῖ τηπβίρὶα 
δριμύτατον νἱῖγα Ραΐζαθαίαγ. 816 ἴῃ Ρ]αΐ, 688, ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα 
δριμύτερον γαλῆς. (δἴδσυυτη ΞοΙθηπθ ββῦ ἐκποιεῖσθαι ἀ6 116 115 ῬΓΟΟΓΘΘΠΕΙΞ, 
Ιη Ῥαο. 708. ἐκποιοῦ σαυτῷ βότρυς. ΡΕΙ Ἰοοῦτα αἸοιϊζαν. Τ)θαπ6 δηΐα 
βδεῖν Βα Δα αΙΓῚ ραΐαηΐ Ἱπέουργεῖθε οἵας, ἐπισταμένας Υ 6] 5:τη118 αϊά. 564 
ῬΓεθβίαϊς ΥΘΟΡῚ ΕἸΤΊΒ]61] ΘΟΠ]ΘοἴαΓΒΠΙ, 4] ΡΙῸ ἧττον ΒΟΙΊΟΙΣ ἥττους, 
[0791 {τ {τ ΤΠυογά. 2, 60. ὃς οὐδενὸς οἴομαι ἥσσων εἶναι γνῶναί τε τὰ 
δέοντα, καὶ ταῦτα ἑρμηνεῦσαι, ΝΙΊΞΙ νϑύβιση Θχοιἴββο βίαίιαβ, αὰἃ [ΔΙ 6 ἢ 

ΒΌΞΡΙΟΙΟΠΘ. ΟῚ ΟΡ οϑξ; πᾶπ) ΟΡ στη βθηβαμη ἀαῇ βουίρίαγα 
ἘΠ ΙΩΒ] οἰαπᾶ, 

250. σοῦ μηδὲν ἥττους) Το ΡαίαΓ σοῦ μηδὲν ἧττον. Υ΄. ποῖ. ργορσθά, 

258. τὰ χρυσία) Αὐγοὰ ΟΥ̓ΠατηΘηΐᾶ Βεξίαθαπί γΙΓΡΊΠ65, αὖ ΠΟΐ ΠῚ 
οβέ (οἵ. τοάο ἂν. 670}; δἔ ρυεοῖριθ αἱ κανηφόροι, 418}15 πὰπο ΠΠΡΊΓ 
6556 ΠΙοορο 415 Η11ὰ. ΟἹ, δα Τωγβ, 1190. 
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- 5 “ » Ν Ἑ 

ΔΙΚ. ᾿Ὧ Ξανθία, σφῷν δ᾽ ἐστὶν ὀρθὸς ἑκτέος 
΄ Ψ ,ὔ “ ἕξ ζ 

ὁ φαλλὸς ἐξόπισθε τῆς κανηφόρου: 200 
5. Ν Ἄτων “-“ 3 Ν , 

ἐγὼ δ᾽ ἀκολουθῶν ἄσομαι τὸ φαλλικὸν: 
ἿΝ 5 53 ΄ὔ “- ἘΠ ἌὙΟΌΝ. “- ΄,ὕ , 

σὺ δ, ὦ γύναι, θεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους. ΤΙρόβα. 
“ « “ ἊΝ 

Φαλῆς, ἑταῖρε Βακχίου, ξύγκωμε, νυκτοπερι- 
[πλάνητε, μοιχὲ, παιδεραστὰ, 

ῶ 3, - 5» “ » Ὗ 

ἕκτῳ σ᾽ ἔτει προσεῖπον ἐς τὸν δῆμον ἐλθὼν 
ἥ [ἄσμενος, 200 

σπονδὰς ποιησάμενος ἐμαυτῷ, πραγμάτων τε καὶ 
[μαχῶν καὶ Λαμάχων ἀπαλλαγείς. 

Πολλῷ γάρ ἐσθ᾽ ἤδιον, ὦ Φαλῆς Φαλῆς, 271 
' ᾽ Ἀν ,ὔ 

κλέπτουσαν εὑρόνθ᾽ ὡρικὴν ὑληφόρον, 

259. ὦ Ξανθία, σφῷν) Αν. 860. Παῖ παῖ, τὸ κανοῦν αἴρεσθε καὶ τὴν 
χέρνιβα. ΕΜ. ὕπιυχα 46 ἀσποθιβ 5ουνβ Δ] οχαϊξαν. ΙΝ. 

202. θεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους) ΝοΙηρα «αἶα ροιαραπι ποῖ οοτηϊαθαΐιν 
τηα]1ο. Μοβ δαΐοιη γαῖ 6 Β ρει ιι5 δα απη ραγΕθτι5 βρθοΐατθ, πὸ 
υἷα, ααἃ ῬΡοΙΏρδπ ἀπιοοπίθα ργοσθάθθαμῃί, βροοΐαζογαμη τη] πο : : Ἂ 
ΟΡΡΙδγθίαν, ἱπηρϑαϊγοίασαθθ. ΒΒΌΝΟΚ. 

209. βακχείου Π1ΌγΙ, Βακχίου ΘΟ. Π ρον, ΒΘΗ]οα5, τθοθρογαηΐ δάϊζοτοβ. 
ἘΠ Ῥχοξβοίο βο]θηπῖβ δῦ ἰδία ΠΌγουτιτι οὐτοῦ. ΟἿ, τηοάο Βορμοεῖ. 
ΤύδοΠ. 219. βακχίαν ἅμιλλαν (ΌΤΙ βακχείαν) 704. βακχίας ἀπ᾽ ἀμπέλου 
(ΡΥ αἱψαοῖ βακχείας). Απίϊρ. 154. Βάκχιος ἄρχοι (ΠΡ τὶ Βάκχειος). 
ας ποβε] Εἰοο]. 14. βακχίου τε νάματος (]χαοῦ ααϊτοπ 65 βακχείου). 
Βάκχιος ῬΙῸ Βδοοπο ἄθο δΌβοϊαίθ ἀϊοΐαπι Ὠ1Π1] οἰ δηβίοηϊβ παῦοὲ. ΟΥ. 
Ἐλασρ. Βάοοη. 195. μόνοι δὲ πόλεως Βακχίῳ χορεύσομεν ; οὔ 6] αβάξιη 
ἴα. 66. 998. ἄο. ἘΕδο δαΐθπι τηθπίϊο οοη] πρὶ τα ΒΔΘΟΗΪ ἴῃ Ππὸς Ἰοοο, 
απ ΠΙοηγβῖα ἀριιπίαγ. 

966. ἔκτῳ ---ἔτει) ϑ'ϑωΐο (θηιίηὶ αθηο. ὅ86Χ βοΠσεῖ ἃπηὶ δγαπί, ὃχ 
απὸ 1η10π|πὶ Πα λυ ὈΟ]]Π πη πος Ῥο]οροπποβίδουση. ΟἿ, δπΐθιη Ρᾷο. 
557. ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν προσειπεῖν βούλομαι τὰς ἀμπέλους. 

269. ΟΥ̓ Ῥδο. 293. ἀπαλλαγεῖσαι πραγμάτων τε καὶ μαχῶν. Τα δ ο ιι5 
ΧΟΠΟΡΠ ΔΒ ΙΒ Ὠΐο οὐ ραββίπη ἴῃ μὰς ἔα θα]α ποίαξαν ὡς φιλοπόλεμος. 

272. κλέπτουσαν---ἐκ τοῦ Φελλέως) Πρ" “πέδη ἰΐσηα οὦ ῬΠοῖίρο, ΠῚ] 
ΤῊΏΟῺ5 οϑύ Αἰίοοθ, Μεοιιογαΐαν οὐ ΝᾺ. 71. Οτδίίηαβ ἃΡ. ῬΟ]]. 10, 
105. ἃ Βομπί]οιο διπμοπάδίῃβ : ἐπέδωκε βαλάνων ἄβακα τῶν ἐκ Φελλέως. 

ὡρικὴν) ὔιιυθηθηι οἱ υδρηιϑέαηι. ΡῚ. 968. πυνθάνει γὰρ ὡρικῶς. 

Ε' 
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τὴν Στρυμοδώρου Θρᾷτταν, ἐκ τοῦ Φελλέως, 
μέσην λαβόντ᾽, ἄραντα, καταβαλόντα κατα- 

[γιγαρτίσαι. 
Φαλῆς Φαλῆς, 270 

ἐὰν μεθ᾽ ἡμῶν ξυμπίῃς, ἐκ κραιπάλης 
ἕωθεν εἰρήνης ῥοφήσει τρυβλίον: 
ἡ δ᾽ ἀσπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ κρεμήσεται. 

ΧΟΡ. Οὗτος αὐτός ἐστιν, οὗτος. 280 
Βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, 

παῖε πᾶς τὸν μιαρόν. 
Οὐ βαλεῖς, οὐ βαλεῖς ; 

278. τὴν Θρᾷτταν) ““ποϊ]]αηλ, τιοτθὴ ρΘμΈ]6 αὖ ἡ Σύρα Ῥαο. 1146. 
Οἵ Ῥαο. 1198, χἄμα τὴν Θρᾷτταν κυνῶν τῆς γυναικὸς λουμένης. ΑΔ 46 
γεβρ. 828. Τῃεβιη. 279. 280. 284. 293. Νοιῆθῃ Στρυμόδωρος 
Ἰεριίαν οὐ ὕεβρ. 299. 

21. καταγιγαρτίσαι) ΘΟ] : διαμηρίσαι: γεωργικῶς δὲ παίζει. 5οΙΠσοῦ 
γίγαρτα (Υ. Ῥαο. 634) 5βιυηΐ τὰ ἐντὸς τῆς σταφυλῆς ὀστώδη, αοἰπὶ : ᾿δααθ 
καταγιγαρτίσαι ῬΥΟΡΙΙΘ ΒΙρΉΙΠοαΐ αοϊημηι ΘΟ 6 7676, ἀθδοίματ ; ἀθιπάθ 
ταθίΡ ΠΟΙΊΟΘ οἷ κακεμφάτως, εαθυϊγσίπαγο. 

278. εἰρήνης ῥοφήσει τρυβλίον) Οἵ. Ἐᾳ. 905. μισθοῦ τρυβλίον ῥοφῆσαι. 
Οδἴοσθτ τρύβλιον ροΐα5 βου! θθπἄππι ν᾽ ἀθπίαι, ποῖ Θπΐπη αἰταϊ πα] ν τα 

πὸ Ὑ166 ΝΙΟΙΝεῖς, ἜΤ. Οὐτη: {Π1 Ὁ. 530 
ῥοφήσει) ῥοφήσεις νυ]ϊρο. ΤιΘρΊ στη Πα] νΘΥΌΪ ζαΐασιιπι οβί 

ῥοφήσομαι, ᾳυοά ἸορΊτα! ἴῃ ͵εβρ. 814. Μβααϊὰ [ογτηᾶ Ταρόποπᾶα εβί 
οἰϊατη 'ἴπ ἔα. 860. Ῥεο. 710. Ηοο ΘΧΘΡΊΡ]ο βουθεπάστῃ γρύξει ἔα. 
294. διώξει Εα. 969. ΤΠοβα. 1224. ἀποδιώξει Νὰ. 1296. σκώψει 

Ναῦ. 296. Τὴ Νυῦ. 490. ργο νυϊραΐο ὑφαρπάσει, ὑφαρπάσεις οΧ Δ. 
τη 8]6 ᾿Ἰηνοχι Βυιποκίαβ. ΕΤΜ. 

279. ἐν τῷ φεψάλῳ) 3010]: ἐν τῷ καπήλῳ (πιὸ καπνῷ δι καμίνῳ 
οαπῃ ἘΠ] Πη5]610). ἔϑο]οθῦ μ6 Ἐουτπιρῖπθμ οαριαῖ. Ἡβὶοά. ὁρ. 45. αἶψά 
κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ ἀΣ Κρ ο Ηοπιοι. Οάἁ. π. 288. ἐκ καπνοῦ 
κατέθηκ᾽, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῷκει. Οἵ. εἴ Αν. 484. Οὐεἴογιπι φέψαλος 
ῬΙΌΡΙΙΘ οβί σπινθὴρ 8οϊη{ϊία, αὖ ταῖτα 670. Νεβρ. 227. 

281]. βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε) παΐογ γορθεϊίο βάλλε αἰϊπτ' ΘΠ ΟΥΊΙΒ 
ΤΥΟ]Δ που. ἃρπα Ελιρ. ἈΠοδὶ ν. 675, ΤΠΊχοτα ρογβθαθθηβ. ὈΙΝΏὮ. 

282. παῖε παῖε ἸΙΌΤΙ, παῖε πᾶς ΒοΥρΊα5. 516 1η εβρ. 422. ἀλλὰ πᾶς 
ἐπίστρεφε. Οἵ. Αν. 1186. 1190. Νοη τηᾶ]6 Ἰορογοίαῦ παῖε παῖ, αἵ 
παῦ παῦ᾽ οὗτος Εα. 821., φαῶ αι, ΒυΓΡ 5 οοπ͵θοῖατα οβί. θα αἱΐογα 
ΤηΔΡῚΞ ᾿]ασρί, 
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ΔΙΚ. Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἐστι; τὴν χύτραν συντρίψετε. 
[Στρ. 

ΧΟΡ. Σὲ μὲν οὖν καταλεύσομεν, ὦ μιαρὰ κεφαλή. 
ΔΙΚ. ᾿Αντὶ ποίας αἰτίας, ὠχαρνέων γεραίτατοι ; 3 
ΧΟΡ. Τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς : ἀναίσχυντος εἶ καὶ βδελυρὸς, 

ὦ προδότα τῆς πατρίδος. ὅστις ἡμῶν μόνος 200 
σπεισάμενος εἶτα δύνασαι πρὺς ἔμ᾽ ἀποβλέπειν. 

ΔΙΚ. ᾿Αντὶ δ᾽ ὡνἐσπεισάμην οὐκἴστεγ᾽" ἀλλ᾽ ἀκούσατε. 
ΧΟΡ. Σοῦ γ᾽ ἀκούσωμεν : ἀπολεῖ: κατά σε χωσομεν 

(τοῖς λίθοις. 
ΔΙΚ. Μηδαμῶς, πρὶν ἀν γ᾽ ἀκούσητ᾽- ἀλλ᾽ ἀνάσχεσθ᾽), 

(ὠγαθοί. 
ΧΟΡ. Οὐκ ἀνασχήσομαι: μηδὲ λέγε μοι σὺ λόγον" 

ὡς μεμίσηκά σε Κλέωνος ἔτι μᾶλλον, ὃν 300 
κατατεμῶ τοῖσιν ἱππεῦσι καττύματα. 

284. τὴν χύτραν) ΔΑΒ δία ἃ Ξϑου  σαπέθτι5 ο11ὰ δἴίδτα ἴῃ ἄν. 48. 
Κανοῦν δ᾽ ἔχοντε, καὶ χύτραν, καὶ μυρρίνας, [ πλανώμεθα, ζητοῦντε τόπον 

ἀπράγμονα. ἘΠῚΜ. Ἠδεγουΐοτη Ἰηγοοδΐ ὡς ἀλεξίκακον. 
285. ὦ μιαρὰ κεφαλή) Ῥϑοβμο]ϊακία σοηΐογε Ποιηοβίῃ. Ρ. δδ2. καὶ 

τοῦτ᾽ ἔλεγες, ὦ μιαρὰ κεφαλή. Ἠοχτηετ. 1]. θ. 381, Τεῦκρε, φίλη κεφαλή. 

294. ἴστε γ᾽) “ἴσατ᾽ Β.. ἴστετ᾽ Τ'. Τιοσοθαίαγ ἴστε γ᾽. ἈΘΒΈΤζαΙ οἴδατ᾽ ΔὉ 
ΑὐΠοϊβία, αὖ νΙἀθίαγ, Ἔχραϊδατη. ῬΗγυ πίοι ΒΟΚΚΟΙ ῥ. ὅ3, 15. 
Οἴδατε : ἄμεινον τὸ ἴστε" ὈΓΝΙΏ. οὐκ ἴστε μ᾽ ἰεπίαθεαΐ ΠΟΌτεριι5. οὐκ 
ἴστ᾽ ἔτ᾽ ἘΠ]ΤΗΒ]οΙα5. Ξεα οὐκ ἴστε πω ρΡοΐϊπβ αἰϊοίαχιιβ ογαΐ οοτηΐοαβ, αὖ 
ἴπ Ῥαο. 587. οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς. ΟΘυᾶτα νυ]ραΐδμι οὐκ ἴστε γι 

ΤΘΌΠοπάδτῃ ραΐο. ἴστε ἸαρττυΣ ργείθσγεα ΝΡ. 1226. 1854. Ῥαο. 597., 
οἴδατε πιυΞαῦϑτη ογθο δρια σοτηΐοοβ. 

296. δῖος εξ. 920. πρὶν ἄν γ᾽ ἀκούσης ἀμφοτέρων. ΜῶΟοχ ΠΘΟΠΙοΓ 
1,γ8. 705. ἀλλ᾽ ἀνάσχεσθ᾽, ὧγαθαί. 

299. μοι σὺ Ηεττηδηπιιβ. σύ μοι α. ψυϊροὸ δὴ σύ. ὈΙΝΏ. 
901. κατατεμῶ Ὠϊπά. υϊρο ἐγὼ κατατεμῶς ϑροοίαπί Πϑο δά 

Ἐαϊῖοβ ἔα θυ ]α τη. 
κατατεμῶ καττύματα) Ἀροΐα ἀροϑί ρυφροβιίο ἐς, πὸ ἴπ Εα. 678, 

κατατμηθείην τε λέπαδνα. ἘΠΜ5Ι.. υϊ οοπίογί οἴϊατη ἘΡΒΙρρυμη 
Αἴδοη. ρΡ. 2506. πότερον ἐγὼ | τὴν βατίδα τεμάχη κατατεμὼν ἕψω ; ΑἸΙοχίῃ 
Ρ. 924. τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα κατατεμὼν πολλοὺς κύβους. καττύματα 5αῃξ 
οοτῖα ἀσγα οἵ ογᾶββα, Θχ σα] 5 Πππΐ Ξοθοο οα]σθοσγατῃ ; ἃρίθ δαΐθιη ποὺ 
τοϊπδίαν ΒΘ ηθχ, 418 βυρσοδέψης ΟἸδοη. 

Ἑ2 
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Σοῦ δ᾽ ἐγὼ λόγους λέγοντος οὐκ ἀκούσομαι 
[μακροὺς. 

ὅστις ἐσπείσω Λάκωσιν, ἀλλὰ τιμωρήσομαι. 
ΔΙΚ.- Ὦγαθοὶ, τοὺς μὲν Λάκωνας ἐκποδὼν ἐάσατε, 

τῶν δ᾽ ἐμων σπονδῶν ἀκούσατ᾽ εἰ καλῶς 
[ἐσπεισάμην. 900 

ΧΟΡ. Πῶς δ᾽ ἔτ᾽ ἂν καλῶς λέγοις ἂν, εἴπερ ἐσπείσω 
[γ᾽ ἅπαξ 

οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις οὔὐθ' ὅρκος μένει ; 
ΔΙΚ. Οἷδ᾽ ἐγὼ καὶ τοὺς Λάκωνας, οἷς ἄγαν ἐγκείμεθα, 

οὐχ ἁπάντων ὄντας ἡμῖν αἰτίους τῶν πραγμάτων. 
ΧΘΡ: Οὐχάπάντων, πανοῦργε: ἕ ταῦταδὴτολμᾷελέγειν 

ἐμφανῶς ἤδη πρὸς ἡμᾶς ; εἶτ᾽ ἐγὼ σοῦ φείσομαι : 
ΔΙΚ. Οὐχ ἁπάντων οὐχ ἁπαντων" ἀλλ᾽ ἐγὼ λέγων ὁδὶ 

πόλλ᾽ ἀνἀποφήναιμ᾽ ἐκείνους ἔσθ᾽ ἀκἀδικουμένους. 
ΧΟΡ. Τοῦτο τοὔπος δεινὸν ἤδη καὶ ταραξικάρδιον, 

εἰ σὺ τολμήσεις ὑπὲρ τῶν πολεμίων ἡμῖν λέγειν. 
ΔΙΚ. Κἀν γε μὴ λέγω δίκαια, μηδὲ τῷ πλήθει δοκώ. 

80. ἐκποδὼν ἐάσατε) Μ|Ί85805 ζαοϊίο. 

906. σπονδῶν) ϑθΑααΙ περί. 

807. δ᾽ ἔτ᾽ Ἐ]ΓΊΒ]ΘτιΒ. 1101 δέ γ᾽. 

908. οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις οὔθ᾽ ὅρκος μένει) βορᾶς εβί 7π85- 
ἤσταπάθτη ΡῈ. νἱοϊίπιδβ, ὅρκος ῬΕΙ͂ νεῖ, πίστις ΡΕΥ ἀοχίταβ. ΡΟΆΒΟΝ. 
δα ΕπτρΡ. Μεα. 21. Νοίαϊῃγ Ρογβάϊα ΤιΔοοηπη, αὖ ἴῃ ἴωγβ. 629. 
οἷσιν οὐδὲν πιστὸν εἰ μή ΠῈΡ λύκῳ κεχηνότι. ΚΌΚΤ. ἘλασρΙ 15 νΕΥΞΕΌΠΑ 

᾿Απάτοτη. 445. Σπάρτης ἔνοικοι δόλια βουλευτήρια τηθτηογαΐ ΞΟΒΟΙἸαβίᾶ. 
ΙΝΩ. 

909. ἐγκείμεθα) Ο(αϊο ργοϑβοηιῖηιι)". 

315. τοῦτο---δεινὸν ἤδη) Ψ ΞΡ. 496. τοῦτο μέντοι δεινὸν ἤδη. ἘἸΘΟΙ, 
045. τοῦτ᾽ ἤδη δεινὸν ἀκοῦσαι. ἘΠΜ. 

917. 518. Βιτ ΠοΥ ἔργο ΤΟΙ ΡῈ 5 ἘαΠΡ ΙΕ {έν δὲ ᾿Αγάμεμνον, οὐδ᾽ 
εἰ πέλεκυν ἐν χεροῖν ἔχων ! μέλλοι τις εἰς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν, Ι 

σιγήσομαι, δίκαιά γ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων. ΟἿ, 501, Θαριη Ἰοοστη παρῳδεῖ 

δὶο Θοτηίοιιβ, 
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ς Ν » , ’ ,  Ν “ ,ὔ 

ὑπὲρ ἐπιξήνου θελήσω τὴνδ ἐχων οὕτω λέγειν. 
Ω “ Ἵ , 

ΧΟΡ. Εἰπέ μοι, τί φειδόμεσθα τῶν λίθων, ὦ δημόται, 

μὴ οὐ καταξαίνειν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς φοινικίδα ; 

ΔΙΚ. Οἷον αὖ μέλας τις ὑμῖν θυμάλωψ ἐπέζεσεν. 
᾽ 3 7, 3 ᾽ ΄ 5 Ν Ὧ 7 

Οὐκ ἀκούσεσθ᾽ οὐκ ἀκούσεσθ᾽ ἐτεὸν, ὠχαρνηίδαι ; 

ΧΟΡ. Οὐκἀκουσόμεσθαδῆτα. ΔΙ. Δεινάτἀραπείσομαι. 

ΧΟΡ. Ἐξολοίμην,ἣν ἀκούσω. ΔΙ.Μηδαμώς,ὠχαρνικοί. 

818. τὴν κεφαλὴν ἔχων 110τ], τιρίτο Ῥαββυπιάδΐο. τὴν δέρην ἰοπίαθαΐ 

Βταποῖς. τήνδ᾽ ἔχων ἐγὼ ΠΙπάᾶ., πὖ δεικτικῶς Ἰοχαδίυμ,, Βα θδπαϊίο τὴν 

κεφαλήν. ΟἿ. ᾿πΐτὰ 486. εἱ Εᾳ. 791, ἐθέλω περὶ τῆς κεφαλῆς περιδόσθαι. 

ΜΙ οἰποϊκῖαβ ΕἾ. Οοτα. ΠΠ1.}. ὅ84. πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω λέγειν, οοἸ]ΐο ν. θὅδ. 

Θυοά ἄστππι δὲ ποηπδαπαπι ποβίτο αἰσιισι οβϑῦ. βρίοου ἰθρθη- 

ἄπτῃ, τήνδ᾽ ἔχων οὕτω λέγειν. ἘΔΟ]]6. οοπίμππαιϊ ῬΡοϊοιαηΐ ἔχων οἷ οὕτω. 

Οἵ, Αν. 674. ἀπολέψαντα χρὴ | ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα καθ᾽ οὕτω φιλεῖν. 

717. ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾽ ὄρνις οὕτω πρὸς ἅπαντα τρέπεσθε. Ῥτο- 

ῬΑΌΠΙξοΥυ οἰίατη ΕἸταβ]οῖαβ ροθίδμπη βου ρβῖββο βαβριοδίαγ : ὑπὲρ ἐπιξήνου 

θέλω λέγειν ἔχων τὸν αὐχένα. ΟἿ. 492. εἴ Ῥτοΐθοΐο θέλω ἀρτιὰ ποδίγαπα 

ΒΡΘρΙα5. ἸορΊταν ; παπηπδτη, θα βοίατα, θελήσω. Ο)ᾶτη ΘΟ] ΘΟ ΓΘΠΙ, 

ἀαδπαηπδμι τηᾶχίπη8 ΡΟ Δ Ί]οτι, ΠΟΪαΙ ΤΘοῖρογα Ἰην 15 ΠΌΓΊΒ. 

ἐπίξηνον) ὅϑ6Π0] : ὁ μαγειρικὸς κορμὸς, ἐν ᾧ τὰ κρέα συγκόπτουσι. 

890. Ομέη ἤϊμιο ἰάθη ἐμϑέαγ οοποογρίμιιδ, εὖ υϑϑέ15 ριιίσοα ἤαΐ ἢ 

Τ)οΌτεοιιβ ἰαιάας βρη. Α͵αο. 728. ὡς οὐκ ἀρκέσοι ] τὸ μὴ οὐ πέτροισι 

πᾶς καταξανθεὶς θανεῖν. ΜΠΊΓΟΠ6]] Τατὶρ. ΘαρΡ]. 608. πέτροις καταξανθέντες. 

Ῥῃαπ. 1145. κατεξάνθαι βολαῖς. ἴπ αυϊθι5 οπππῖι5 ἸοοῖΒ νϑυθιπν 

τηθίδρ ουῖοθ ἀβατρϑίιτ. [Γἴδαπθ καταξαίνειν ἐς φοινικίδαν]οὈ] αἱματόρρυτον 

ποιῆσαι, τ Ἔχρ Ποῦ ῬΠοία5 Ρ. 22, 22. Οἵ, εαρτὰ 112. 

9921. οἷον) οἷος Β΄. οἷς Θ΄] 4α5. ὈΪ5. 

θυμάλωψ) Τί ἐἴο, ταθίαρμουΐοθ ἐγασιμϊα. ὅοΠΟ] : ὁ ἀπολελειμμενος 

τῆς θύψεως ἄνθραξ, ὁ ἡμίκαυτος.----χαριέντως δὲ εἶπεν, ἐπεὶ ἀνθρακεῖς εἰσιν 

οἱ ᾿Αχαρνεῖς. ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, οἵως ἐξεκαύθητε, θυμάλωψ ἐπέζεσεν. 

ῬΟΙΙὰχ 7, 110. οἱ δὲ ἡμίκαυτοι ἄνθρακες θυμάλωπες. Οἷ. ΠΘβΙα. 729. 

κἀγώ σ᾽ ἀποδείξω θυμάλωπα τήμερον. δἰΓΑΓΓ5 ΔΡ. ῬΟΙ]. κ. 801. (λιβανωτὸν 

ἔνδοθέν τις) ἐκκομιζέτω [ καὶ θυμαλώπων ὧδε μεστὴν ἐσχάραν. ὅ1ο ΘΗΪη 

ΒΕΠΑΠαῸ5 νἹἀθίαγ Ἰοοι5 οουγαρίαβ. (Οὐδἴθγθατη θυμάλωψ᾽ Ρτεοῖοι οχρθο- 

ταίϊϊοπομι [ουίαββθ ῬγῸ θυμὸς αἸϊοίατη. 

899, ὥχαρνηίδαι) Ἐογτηα δα Πουπουοασιση. Θχθιηρίατη Ρτοααοία, 

βοηδη5 Ὁ «“οἠαγηοηδίνηη ἢ ἰ, ἃ ᾿Αχαρνεύς. (ἀθμῖ116 ᾿Αχαρνικοὶ ἸΘρΊ ιν 

ν. 180. 929. αὖ Λακωνικοί. 

323, τἄρα ἘΠΙΗ5]. Τιπα, ΓΔὈΥ] γ᾽ ἄρα. ΟΥ. δῃ. 2ὅ8. δεινὰ τἄρα 

πεισόμεσθα, Λν, 1220, δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσθ᾽. 
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ΧΟΡ. Ὡς τεθνήξων ἴσθι νυνί. ΔΙ. Δήξομαρ᾽ ὑμᾶς 
[ἐγώ. 3298 

᾿Ανταποκτενῶ γὰρ ὑμῶν τῶν φίλων τοὺς φιλ- 
[τάτους- 

ὡς ἔχω γ᾽ ὑμῶν ὁμήρους, οὺς ἀποσφάξω λαβών. 
Εἰπέ μοι, τί τοῦτ᾽ ἀπειλεῖ τοὔπος, ὦνδρες 

[δημόται, 
τοῖς ᾿Αχαρνικοῖσιν ἡμῖν ; μῶν ἔχει του παιδίον 
τῶν παρόντων ἔνδον εἴρξας ̓ ἢ ̓πὶτῷ θρασύνεται 5 

ΔΙΚ. Βαλλετ᾽, εἰ βούλεσθ᾽. ἐγὼ γὰρ τουτονὶ διαφθερῶ. 
καῖ δ᾽ ὑμῶν τάχ ὅστις ἀνθράκων τι κήδεται. 

ΧΟΡ. Ὡς ἀπωλόμεσθ' ὁ λάρκος δημότης ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἐμός. 
᾿Αλλὰ μὴ δράσῃς ὃ μέλλεις: μηδαμῶς, ὦ μηδαμώς. 

525. τεθνήξων) Α ῬΥξΟΞΘΠΕΏ τεθνήκω. ΘΙ τΆ1]1ὰ ἃραα ποβίγιτη βαπες 
ἑστήκω πεπλήγω κεκράγω κεκλάγγω. Αἀάδ δεδοίκω ἃρ. Τπεοοτῖς. 1ὅ, ὅ8. 

δήξομᾶρ' ὑμᾶς) ΤΑΡΟΥ Βδνθηπμδβ δείξομ᾽ ὑμᾶς ἄρ᾽, οδἴεοι να] 
δήξομαι γὰρ ὑμᾶς νῈ] δήξομαί γ᾽ ἄρ᾽ ὑμᾶς. ἘἈδνθπηδί!β ξουρίασε ΠΟῚ 

ἀυθίατη δε ααὶπ ΠΙΡγδυῖο ἀθ θαῖαγ, αα] ΘΕα τα 8101 γευῖθα 586 068 γα] εοϊξ. 
Θύυύτη δήξομαι εἴ ἄρα ΞΕ] ΠΡῚ προηπθαηΐ, οὐᾶβῖη ταβίτυ δήξομᾶρα, 
ΒΙΠΉ]Θ τὴ 1Π1 περιόψομἀπελθόντα ἴπ Ἀδπὶβ ν. 509. εἴ Ρ]αίομβ σοτη οὶ 
ΔΡρυα ΑἴΠθη. Ρ. 644. ἐνιαυτίζομἀάπλάκουντος εἴ οἰμώξετἄρα, φορά ΉρΘεξτΙΩ. 

948. τοξπτα!. ὈΙΝΏ. Βιτηη θη οὐαβῖη 51η6. οασϑα τοβ Γαθ γα σψο]αϊξ 
Μεϊποϊπαβ Απερμδηὶ ΕἾ. Οοτη. 111. Ρ. 14. ὦ Ζεῦ, τίς ποτε, [ ὦ Καλλι- 
μέδων, σὲ κατέδετἄρα τῶν φίλων ; ν]ΡρΡῸ τοοίθ κατέδετ᾽ ἄρτι. 

927. ὡς ἔχω γ) ΕἸτ,Β]οΙὰ5 οσοηΐετί γ8. 86. ὡς οὐδεμίαν ἔχω γε τῷ 
βίῳ χάριν. 

828. εἰπέ μοι δἀ Ρ]υγ65 ἀϊοιΥ βαρτὰ 819. ἵἴεερ. 408. Ῥαο. 8588. 
Αν. 866. ὈΙΝΏ. 

ὦνδρες) ΤιΘρΘὈαΐαγ ἄνδρες. Οἵ. Ρ]. 822. ὦνδρες δημόται. ε5ρ. 245. 
ΝΡ, 1487. ὦνδρες ἥλικες. 

8530. ἔνδον εἴρξας) [Ππέτπ5 σοποίμβιηι, 56. ἴπ ΘοΥΌετα, 46 απο ᾿πΐτα. 
938. ὡς ἀπωλόμεσθ᾽.) Αν. 8558. ὡς ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρα. 

λάρκος) Οορῆϊπις, οαγϑοπαγῖιδ. ΑἸοχὶβ ἂρ. Ῥο]θο. χ, 111. ᾿Αρισ- 
τογείτονα τὸν ῥήτορ᾽ εἶδον λάρκον ἠμφιεσμένον [ τῶν ἀνθρακηρῶν. 

994, μηδαμῶς, ὦ μηδαμῶς) ἘΠ]ΙΒ]οῖα5. σοηΐογί Ῥαο. 8588. μηδαμῶς, ὦ. 
δέσποθ᾽ Ἕ ρμῆ, μηδαμῶς, μὴ, μηδαμῶς. οἴ ἴῃ πος Ιοοο μηδαμῶς, μὴ; μηδαμῶς 
Ῥγεοια]ουῖς. 56 ὦ μηδαμῶς ἃρποβοὶξ 5145 ἴῃ 'ρξὶ5 σοοῖθαξβ, αἴ τηοποῦ 
1Ιάθιη. 851 αὐ τηυϊαπάσχῃ, Θααίάθτη τη] 6 ΘΟΠΕΓΑΙΙΟ ἴῃ ῬδΟΙΒ υ. 
μηδαμῶς, ὦ μηδαμῶς" 



᾿ ΑΟΗΑΝΝΈΝΒΕΝ, 99 

ΔΙΚ. Ὡς ἀποκτενῶ. Κέκραχθ᾽- ἐγὼ γὰρ οὐκ ἀκούσομαι. 
[Αντ. 398 

ΧΟΡ. ᾿Απολεῖς ἄρ᾽ ὁμήλικα τόνδε φιλανθρακέα. 
ΔΙΚ. Οὐδ᾽ ἐμοῦ λέγοντος ὑμεῖς ἀρτίως ἠκούσατε. 

ΧΟΡ. ᾿Αλλὰ νυνὶ λέγ᾽, ὅ τι σοι δοκεῖ, τὸν τε Λακε- 

885. Ἠδᾶάε: {Πεΐψιιο ἤμο οσοϊάαιι: εἼυϊαίο φμαρέμηι ἰμθθέ ; παηὶ 

Ἔφο πο αιιδοιιίίαῦο. Ἐ]τΩΒ]οῖαβ. οοηοτε ΝᾺ. 209. ὡς τοῦτ᾽ ἀληθῶς 

᾿Αττικὸν τὸ χωρίον. [,.ΥΧ. 92. ὡς ἔστ᾽ ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 

499. ὡς σωθήσει, κἂν μὴ βούλῃ. ΕΠ 51. Ξαρτὰ 399. ὡς ἀπωλόμεσθ'. 

ΘΟ θοῦ βαθαπάϊζαν ἴσθι νΕ] ἴστε, 4ο ΘΧΡΥΙμααν ν. 92. ὡς τεθνήξων 

ἴσθι νυνὶ, σιοα ἸΙάφοπι γα]οΐ δἴαπθ ὡς τεθνήξεις. 
κέκραχθ᾽) Ηΐϊς νἱἀδίυι οοπίταοσία [ΟΥ̓ 6558 ῬΤῸ κεκράγετε. Κέκραχθι 

(παι κεκράγεθι ὃ. κεκράγημι κεκραγέναι) ἸΘρΊ αν γεβρ. 198. ΤΗ. 692. 

836. ἄρα τὸν (ἄρα θ᾽ Δ) ἥλικα τόνδε ΠΥ] οἵ Βομο] βία, οὐ]ὰ5 

ἀπποίαίϊο ἃτιθῖρια εἴ ρουρίοχὰ εξ : ἤτοι τὸν λάρκον, ἢ ἐμὲ τὸν σοῦ 

αὐτοῦ ἥλικα διὰ τῆς τοῦ λάρκου σφαγῆς. 564. Πᾶπο βουιρίθγαπι τη θίχττη 

τοβραϊῦ; ἡπᾶγο σὺ τὸν σοπ]θοῖς Βϑη ]οῖαβ, δὲ τὸν ΕἸΠΕ] οΙα5. ῥα τὸν 

τηῖτο ΠΙπαογῆμβ, απὸ ραγίοαϊα Θρῖοα ΠΟΠΠΪΒΙ ἴῃ ἔογ πιὰ ἢ ῥα ΟΟΟΟΓΙΙΙ. 

ἄρ᾽ ὁμήλικα, Βαἰδίρ!α5. εἰπθ ἱπίθιτορδίίοπθ, αἱ δά! ““τονδε οὉ- 

ἡδοξαπη ἰηΐ6]ΠΡῸ, φιλανθρακέα Ῥγοαϊοαΐαπη : Πααρτορίου πὸ ἀ65146- 

ταῖαγ διε οα]αβ, 4] δδῦ τὴ να]6. ξουρίατα. Ο7ὰ5 σοπ]δοξαγάτη τθοθ- 

Τὶ, πος βθῆβα : ρογε165 67Υ00 ἤμίηο (Ξθιρβατη Ἰμζ6}115:10) ἀφιαίθηι ὑφϑίγη 

οαγϑοπαγίμι. ὅ1ς. όρῃ. Α1]. 886. κατέπεφνες τόνδε συνναύταν. ΒΟΠΙοΘῦ 

56 Π65 εγᾶπΐ εἴ ΠΙΘΘΟρΟΙ 5 οἵ οπογθαΐο, αι ὁμήλικες. ΟἿ. Ἐαρ. 

Η!:ρρ. 1101. ἴτ᾽, ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς ὁμήλικες. Τηςουργθίδ  ] πθ ὴ ΤΆ τη 

οοπῆγτηαξ δἰϊδτη ἔπ Θ] ἸΘΠ5 τι5Ὲ15 ΨΘΥΌΪ ἀπολεῖς, Ξοηπμαπῖο με. ΟἿ. Ἰηἴτα 

470. εξρ. 1202. Ραο. 166. Τπθβπι. 1078. ὅθ. ΟἸΐπι οοΥτρ πάτα 

ΒΌΒΡΙΟΑαΙ : ἀπολεῖς ἄρ᾽ ἔμ᾽ ἥλικα τοῦδε φιλ. 

φιλανθρακέα) Βδοοία ἀϊοΐατη ρτὸ φιλάνθρωπον απῖὰ 46. ΔΙ ΘΟΒΙθιΒ 
αρίταν. ὕὅπαε ΤΙοΟΡΟ] 5 ν. 848. ὀλίγου τ᾽ ἀπέθανον ἄνθρακες ἸΤαρνήσιοι. 

εἴ γ. 332. εἴσομαι δ᾽ ὑμῶν τάχ᾽ ὅστις ἀνθράκων τι κήδεται. ΘοΙΠσοΐ 

λάρκου οὖ ἀνθράκων, αἱ ἴπ 60 οΓαπί, τππᾶ οἴ θαάθῃι 50Υ5 οταῖ. Ραΐοΐ 
Ἰρίξαν φιλανθρακέα ἀἰοὶ ποπ Θορμΐπαπι, 584 δημότην 6715 ΑΟΠΔΥΠΘΠΞΘΙη. 

ΑἸτο ϑομαΐζίιβ : “ ΒΙαΙου]6. σουθθτα (τόνδε) ἐρπά]ο πὶ βάστα αοϊξ, 

αοπίαμπι αἰπ 60. ἀβὰβ Γπογαῖ, εἴ φιλανθρακέα (αποά ἑαοίαπι δα Ἰπη]- 

ταϊϊοποτη γοοᾶθυ}} φιλάνθρωπος), αὐ ᾿ἰπίοι ΘΑΥΘΌΠ65. οὔ σουθθπι Οδγ- 
Ῥοπατῖαπὶ {παβὶ πολι πθοθββιξιο οὖ ἃτηϊοιτϊα Ἰηζοσοθαϊῇ." 

358.. ὅ τι σοι δοκεῖ) εἴ σοι δοκεῖ νυϊροὸ οἱ Πιπά. εἴ τοι σοὶ δοκεῖ Ά. 

Οοττεχὶξ Ἐ]ταβ]οῖαβ, ααὶ οοηΐοσὶ ΤΉθδπι. 216. ἀλλὰ πρᾶτθ᾽ ὅ τι σοι 
δοκεῖ. εἴ ἰπίγα 3569. λέξω---ἅ μοι δοκεῖ. 487. ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοκῇ. 

νυνὶ Ε]τη51, ΓΑΌΓΧΙ νῦν. 
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δαιμόνιον αὐτὸν ὅτι τῷ τρύπῳ σοὐστὶ φίλος" 
ὡς τόδε τὸ λαρκίδιον οὐ προδώσω ποτέ. 340 

ΔΙΚ. Τοὺς λίθους νύν μοι χαμᾶζε πρῶτον ἐξεράσατε. 
ΧΟΡ. Οὑτοιί σοι χαμαὶ, καὶ σὺ κατάθου πάλιν τὸ 

[ξίφος. 
ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ ὅπως μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν ἐγκάθηνταί 

που λίθοι. 

3589. ὅτι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον γυ]ϊσο. Π)Ὲ Ποῦ Ἰοοο τϑοΐα Ἰυα!οαΐ 
ΕἸ] ΡΊΞ] ΘΒ : “δ ξῖπθ ἀὍΌ10 σογτπρία Ξαπΐ, ΠΔΠΟΌΔΠῚ ΠΌΓΠΘΙ 5Ξ8ΈΕΞ 
Θοτητηοάθ ΒίΤΟΡ ΪοΟ ΨΘΥΞῸΙ Ταβροπαθηϊ. ἡ βου θπάστῃ Ξαβρι θοῦ, ὁποίῳ 
τρόπῳ σοὐστὶ φίλον, ἼἘ- φιοομπφιο πιοῦϊο ἰδὲ ρίαοσιογὶί. ΟἿ. Βορῃ. 
(Εα. Οο], 1207. ἔστω δ᾽ οὖν ὅπως ὑμῖν φίλον. Ἐ]εοίΓ. 1299. ὅπως καὶ 
σοὶ φίλον. Α8ς6. 1879. εἰ δὲ μὴ ᾿στί σοι φίλον. (ΕΔ. Ο]. θεοῖς γὰρ ἦν 
οὕτω φίλον. ἸΤοίῳ τρόπῳ Ἱπίεττορσδῦνο Ἰερίξατ ΛΕΞΟΒΥΙ. Ῥγοτη. 768. 
ΞΌΡΒ. Απί. 1298. (Εά. (οἱ. 475. τρόποισι ποίοις 469, Θυοᾶ 864 
ΘΟΙΤΘΡΌΟΠΘΙΩ τηθαϊδο ἴῃ ὁποίῳ, ΠῸῚ Δ]1π4 ργεθβίο θϑί ΘΧΘΙΉ ΡΠ ΤΩ, ΠΪ5] 
Ὡ4άιτιοΙ ἀοθοαΐ ἄν. 144. ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὁποίαν λέγετον, ὉΌῚ τηΘηβατα 6188 
ΞΥΠΑΡΕ ἀσθῖα εβί, Πᾶτη δηδρεοβίιβ 101 ορίϊηο 1016 ἀδίθπαιϊι ροΐεβέ: 
ἩΪ51 οοΥτσθηάθτη ροΐϊιβ, ἀτὰρ ἔσθ᾽ ὁποίαν. ϑ64 ααὰππὶ ΡΥΙΠη8 1Π οἷος 
ποιεῖν οἴ 8115 6] ἈΞ ΑἹ τα] {15 οοττορία Ἰθραΐασ, οἤθπάθσα πὸη ἄδθεξ 
Θϑάθιη σουτθρίϊο ἴῃ ὁποῖος. ϑοῃο]δβίθο ᾿πἰουργεΐδιο οἵ Πϊο ΟὈΞοαγε 
εβέ : ἀντὶ τοῦ εἰπὲ καὶ ὅτῳ τρόπῳ ὃ Λακεδαιμόνιός ἐστί σοι φίλος. ἢ οὕτως" 
εἰπὲ, τί ἴῦ τι ἢ) σου τῷ τρόπ' τῳ φίλον ἐστὶ περὶ Λακεδαιμονίων. ἴὕπ46 
ΟΠ] οἷαβ, ὅ τι τῷ τρόπῳ σου ᾽στὶ φίλον. Θιιοά ἴατηθη ἀστιτι νἹαἀθξίατ. 

ΤΠ ογῆϊϑ ὅτι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλος οραϊαϊῖ, μου βθηξα, αὖ νἀ δία : 

φιοά απῖπιο ἐϊῤὲ απιΐοιι5 51. Ἴθι βαοαΐιβ βῦτη, ΠαΔ Πα] 8 ΠῚ ἸΟΟΙΙΏ, 
ξαίθοΥ Τὴ6 ΠΟῸΠ ΟἸΏΠΙΠΟ 1Π|6] Πρ τ. 

φίλος εχ Κὶ. θιπάοχί. γαυϊρο φίλον. Ὀζχασπααα Ἰορὶς Ξομο]αβία. 

941. ἐξεράσατε) Εἰ μπαϊίο. Δ ΒΡ. φέρ᾽ ἐξεράσω (τὰς ψήφους). Οταΐεδ5 
Αἴμοη. 267. ἀνάβαινε μᾶζα. τὴν χύτραν χρῆν ἐξερᾶν τὰ τεῦτλα. Οφἴογατα 
ῬΙῸ νσυ]ραῖο νῦν ἀ6α] νυν. 

949. ἀλλ᾽ ὅπως μὴ---ἐγκάθηνται) Ἐδάδθτη σοηδίγποίο δϑέ ἴῃ Ρ]αΐοῃ. 
Ῥῃρφάοηῃ. Ρ. ὅ8. ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν... «ὅπως μὴ. . «διασκεδάννυται ἡ ψυχή. 

μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν) ῬΥΞΟΡΟΞΙΠΠΟΠοτὴ οπταΐς ϑυϊάαβ ἴῃ ᾿Ἐγκάθετος. 
516 1 ὕεβρ. 1114. ᾿Δλλὰ καὶ κηφῆνες ἡμῖν εἰσιν ἐγκαθήμενοι. ἴπ ἔα. 
1394. γεβρ. 711. ε Ηοϊ]οαβίη ἀρὰ Αἴμθη. ρΡ. 111. Ἰθαρεπάσμῃ 5ἰηθ 
ῬΓΕΘΡΟΞΙΓΙΟΠΘ : τοῦ Μαραθῶνι τροπαίου. (ὐοΠΈΓΑΥΙαΓη ν] τ ατη οβέ ἴῃ ἡ Ἐξρ. 
492. 00] τϑροποπάϊπῃ : τὠφθαλμὼ ᾽ν κύκλῳ. Αἀ446 ΕἘᾳ. 867. Οἷόν σε 
δήσω ᾽ν τῷ ξύλῳ. 1049. Δῆσαί σ᾽ ἐκέλευ᾽ ἐν πεντεσυρίγγῳ ξύλῳ: ΝΙιυῦ. 
892. Εἤὖτα φιμώσητε τούτου ᾽ν τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα. ΡΙαΐ, 1120, Οἴμοι 
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ΧΟΡ. ᾿Εκσέσεισται χαμᾶζ΄. Οὐχ ὁρᾷς σειόμενον ; 
ἀλλὰ μή μρι πρόφασιν, ἀλλὰ κατάθου τὸ βέλος: 
ε Ὁ “ -“ 

ὡς ὅδε γε σειστὸς ἅμα τῇ στροφῇ γίγνεται. 
ΔΙΚ. ἜἘμέλλετ᾽ ἀρ᾽ ἀνήσειν ἅπαντες τῆς βοῆς. 

3 , ᾿ 8 ,ὔ ΕΣ ,ὕ 

Ολίψου γ ἀπέθανον ἄνθρακες Ἰ]αρνήσιοι., 

τγλακοῦντος τοῦ ν τετράδι πεπεμμένου. ἘΠΕ[Μ. Οἱ ἐν οὕτη δῖα οχτηϊβι. 
Βροΐα σϑέπυῖς Ὀιπάοτῇ. Οἵ. ΡΙ]αΐοπ. Τηθοῖ. 184 Ὁ). εἰ πολλαί τινες ἐν 
ἡμῖν. ... αἰσθήσεις ἐγκάθηνται. 

944. ἐκσέσεισται) ὅς. ὁ τρίβων. ΟἿ. 846. 
945. μή μοι πρόφασιν) ΒεΥΡΊΕγιι5Β. οοπῆοτί ΑἸοχὶπ ΑἸΠομθὶ ἡ. 170. 

καὶ μὴ προφάσεις ἐνταῦθά μοι, μήδ᾽ οὐκ ἔχω. 
946. ἅμα τῇ στροφῇ) {1})μηὶ βαϊΐαηβ ἐπ αἰίογαηι ραγέθηι σοηυθγίον. 

ΘΟΒΟΪ : χορεύουσιν ἅμα καὶ κόρδακα ἐνδείκνυνται, τὸ λεγόμενον οὕτως ἐπὶ 
τῆς κωμικῆς ὀρχήσεως. ἀναστρεφόμενοι δὲ ἀποτινάσσουσι τοὺς χιτῶνας (πιὸ 
τοὺς τρίβωνας) ἀποδεικνύντες ὡς μηδένα τῶν λίθων ἀποκεκρυμμένον ἔχουσι. 

947. ΗΙο νϑύβιβ σπ]ρὸ ἸθρΊταγ, οἰδπθάο δὲ βθῆβα οἵ τηθίτο, ἐμέλλετ᾽ 
ἄρα πάντες ἀνασείειν βοῆς. ἄρ᾽ ἅπαντες (ἄρ᾽ ἅπαντες Ο. ἘΠ.) σοττοχιξ 
ἘΠΠΊΒ]οῖβ, βοὴν οχ ἢ. Ὀιπάογῆθβ. Βοαάιξ Βοίμιαβ : εγαΐὶς δοἰἰοοέ 
οπῖπ68 οἰαηιαΐαγὶ Ορθτηα 8 ̓πῃρ]ογαζασί, Π51 τὸβ ἤφοο σοτηροβίία ζαϊββεί. 
Βεα πα εἰσ αυϊάθμη ἸηΐθρῸ οβέ ἰοοῖβ. Ὑαγιββίτηθ βίαϊαϊξ ΕἸτηβ]οἷτβ 
ΒΘ ΘΗ ΔΤ 6115 Πα] ΞΙηΟαΙ ἀθΌογα θββθ, ἐμέλλετε ἄρα παύσεσθαι τῆς 
βοῆς ΜΕ] ἀνήσειν τῆς βοῆς, αὖ ἴπ Ῥᾶο. 3518. ἐξολεῖτέ μ᾽, ὦνδρες, εἰ μὴ 
τῆς βοῆς ἀνήσετε (Ξ5ῖς Ἀδη. 700. τῆς ὀργῆς ἀνέντες). Οἵ. Θἴατη Τιγν8. 
9580. σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. Ἰίαααθ ἀ661], 56ηῆβιι ορίίτηο, πὲ το] ῃὶ 
νἱἀδίαν, ἐμέλλετ᾽ ἄρ᾽ ἀνήσειν ἅπαντες τῆς βοῆς, [ἐποισὴΐ 1 5ἠοιμα »εΐ 
α δίορ ἴο ψοιι)" οἰαηιοιι). ΑΟΠΔΥΠΘπβία πη υἹο]επίίατη οἰδυπόξάτη δἰ ῥτο- 
ἴουνάτη τ ργθῃθπαϊ ν. 88. 6 Ποὺ πὰ ψϑγθὶ μέλλειν οἵ. ΝᾺ. 1801. 
φεύγεις ; ἔμελλόν σ᾽ ἄρα κινήσειν ἐγώ. ὕεξρ. 460. ἄρ᾽ ἐμέλλομέν ποθ᾽ 
ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνω. δη, 268. ἔμελλον ἄρα παύσειν ποθ᾽ ὑμᾶς 
τοῦ κόαξ. ὅορῃ. ῬΉΠ. 1082. ὥς σ᾽ οὐκ ἔμελλον ἄρ᾽, ὦ τάλας, λείψειν 
οὐδέποτ. [Ἃ{ αυϊθιιβ Ἰοοὶβ ΟΠ] θ15 Γαΐαγ] πη τντιβ ροβῦ γου την 
μέλλειν ΒΘααϊτα,, ΠΟῚ ὈΥοβθητ5, αὐ Πἰς γψα]ρὸ ἀνασείειν. Θαοά οἵ 
Ἰρβαμι ποβίγατη ΘΟ ] ΘΟ Ὅτ οοπῆχτηδί. Αἀάδ χαρά Ἰοοιέϊο ργουξιβ 
Ἰηβο]ξα οβί ἀνασείειν βοὴν ὑΥῸ ἱστάναι βοήν : τπιᾶτη ΘΟΠΙΟΥΤΙ ποῖ ἀεθεξ χαοά 
αἰχτὶ Πϑιποβίῃ. ρ. 784. εἰσαγγελίαν ἀνασείσας. ΑὐτΙουπι τῆς ἈΡΒοΥρίββα 
ν]ἀθίαγ υἱζίτηα βυ]]αθα Ῥγοοοθάθητβ νου. ἅπαντες ; 40 ἐδοΐο, τηρίτὶ 
ΒΌΡΡΙΘ ΠῚ σασβα {πα πβροξις ΠΙγασ 5, οἵ ἀνήσειν ἴῃ ἀνασείειν τη αΐανϊέ : 
Ἰΐηο 116 ασθ. ϑουιρβογαΐ [ογίαββθ ποβίθυ, ἐμέλλετ᾽ ἄρ᾽ ἀνήσειν ποθ' 
ὑμεῖς τῆς βοῆς, αποα ῬΤΟΡΔΌΙ]Π15 νἹ ΘΙ τα, 5ὶ σοπέογαβ Ἀδπδγάτη 1. 1. 

948, Παρνάσσιοι ἢ. ΑἸ. Παρνάσιοι Α. Β. Ο. Δ΄ “Ὁξαπιᾳας 
Βουρίατατη Παροῖ ϑιϊάαβ ἰῃ Παρνάσιοι. Αἰέίσιπι πποηΐθπι Ῥαυποίπα 
Ἰηξ6}Π1ΡῚ τϑοΐο βίαξζαϊς 5010]. Α Ῥδυποῖπο ἢΐ Παρνήσιος, αἴ ἃ ΤΥοοΥγ ΠΟ 
Τρικορύσιος ἴπ ᾿γγ5. 1092. Ἡΐϊης Ῥαγποίμὰ ἴῃ ΑΟΠαυτιΘηβῖιπι ΡαΡῸ 5ἰἴα τι 

α 
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“ Ν Ν “ “ 

καὶ ταῦτα διὰ τὴν ἀτοπίαν τῶν δημοτῶν: 
ΠΤ - ’, ν “ 7ὔ Ν 

ὑπὸ τοῦ δέους δὲ τῆς μαρίλης μοι συχνὴν 3580 
ε ΄, “ 

ὁ λάρκος ἐνετίλησεν ὥσπερ σηπία. 
ΧΝ ᾿ , 5 “4 ΄ 

Δεινὸν γὰρ οὕτως ομφακίαν πεφυκέναι 
Ν Ἂν ἴω σ“ ᾽ὔ . 

τὸν θυμὸν ἀνδρῶν ὡστε βάλλειν καὶ βοᾶν 
ἐθέλειν τ᾽ ἀκοῦσαι μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέ μὴ { ερον, 

ξαΐϊββθ ἀϊβοίπηαβ. ΕΠ Μ. Θθπι βθουῖιβ ἸΤαρνήσιοι 6141, ατι8 ΤΌΥΤηδ, 
πΘη]ὰ8 ἃ0 ϑίθρῃβπο Βυζαμίπο εδί δῃηποίδίζα δ ἰϑηΐο ᾿πηρΥ Δ ΌΠΙΟΥ 
γἱάθίαν χαρά π1}1} ἀἰουῦ Ὁ ἕουτθα Τοπῖοα δα]θοῖϊνι ἃ Παρνασός ἀπο. 
ΘοΙθοπάππι ᾿ρΊταΓ σατη ΒΟΠΊ]6 10 ἸΤαρνήθιοι. ὅὅ1ο ἸΤαρνήθων ἴπ ἹΤαρνασῶν 
οοΥγγαρίστη Βδη. 1057. δπϊτηδάνογες Βεπί!εῖαβ. ΙΝ. Ρχγρδγθηαα 
τα ηὶ νἱ δῖαν βουρίαστα Παρνήσιοι, Θἴϊατη ἃ Βοίμϊο ὑτοθαΐα. ἹΠαρνήθιος 
ΔΡΡΕΙ δεν ατη ἔογοῦ ἃ που! πϑίϊνο Πάρνηθος, αὖ ἸΤεπαρήθιος ἃ Πεπάρηθος. 
Οεἴδγαϊη ρτὸ να]ρ'. ὀλίγου τ᾽ 4661 ὀλίγου γ᾽, Ξαδάθηΐα Θἴίατη ΕἸ τη Β]οῖο, 

850. τῆς μαρίλης--- συχνήν) 5΄6Ὲ πολλοὺς τῶν λίθων Υ εξρ. 199. τῆς 
ἀθάρης πολλήν ΡΙαΐ. 694. τῆς γῆς πολλήν Ῥδο. 167. τῶν λαγῴων πολλά. 
ἘΠΜ. 

851. ὥσπερ σηπία) 680] : θηρώμεναι γὰρ αἱ σηπίαι ἐπαφιᾶσιν ἐκ τοῦ 
προσόντος αὐταῖς μέλανος, ταράττειν βουλόμεναι τὸν παρ᾽ αὐταῖς τόπον, ἵνα 

μὴ καταφανεῖς ὦσι τοῖς θηρῶσιν. 
852. ὀμφακίαν) ᾿Ομφακίας οξῦ νἱπατη ΟΧ ὉΥ15 ΔΟΘΙΌΙΒ οὖ ἹΤηΤη Δ Π1Ὶ5 

σοπίδοϊσση. ἘἸαβάθιι ἔοσπιδο Ξαπί ἀνθοσμίας, καπνίας, σαπρίας, τροπίας, 
τρυγίας οἴ 411Δ. Ηἴΐπο αἰΐοσο ΔΌμΪπο νοῦβι ἴσον ἴσῳ ἀϑαγραΐ Ροβδίδ. 
Τῃ εβρ. 1082. θυμὸν ὀξίνην πεπωκότες παθεῖ. ἘΠῚ]. ῬΙ]αΐο Θοτηϊοαβ 
ΔΡ- 5010]. καὶ τὰς ὀφρῦς σχάσασθε καὶ τὰς ὄμφακας. ῬΏτΤΥΠΙοΠα5 ΑΡΡΔΓ. 
ΒΟΡΙι. Ρ. ὅ8, 9. εχ νϑίθυβ δουῆϊοο ὄμφακας βλέπει ἰαπάαί. ἸΝΙοβίου ἔτ. 
522. ὁρῶ γὰρ ὡς ὄμφακα ([οτί. ὄμφακά σε) διασαυλούμενον. 

3954. μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέρον) Οταΐπμπβ ἀραα Αἴπθη. Ρ. 420. οἶνον ἴσον 

ἴσῳ φέροντα τηϑτηογταῖ. [ἃ6πὲ σοτηΐοιβ 68 56 ἴρϑο δρᾷ Αἴπθῃ. Ρ. 29. 
Νὺῦν δ᾽ ἣν ἴδῃ Μενδαῖον ἡβῶντ᾽ ἀρτίως | οἰνίσκον, ἕπεται, κἀκολουθεῖ, καὶ 
λέγει: [οἴμ᾽ ὡς ἁπαλὸς καὶ λευκός. ἄρ᾽ οἴσει τρία ; τρία πρὸς δύο ΞοΙ]]οθέ. 
ΝΝΗοβίει. ἔπ. 1187. Ἔχε καὶ πιεῖν κεκραμένον τρία καὶ δύο. ἱ ὡς ἡδὺς, ὦ 
Ζεῦ, καὶ τὰ τρία φέρων καλῶς. ΕΤ᾿Μ|. 5600] : ἀντὶ τοῦ δίκαιον καὶ ἐξίσου, 
ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ κιρναμένου οἴνου πρὸς ὕδωρ ἴσον. λέγει δὲ κατ᾽ ἴσον 
εἰπεῖν τε καὶ ἀκοῦσαι. (ἴ. ΡἸαῦ. 1152. οἴμοι δὲ κύλικος ἴσον ἴσῳ κεκραμένης. 
ΝΟ5 νου] του ἀϊοίταιβ θοάρτυη ἴτε βοηβα, λα απὰ παϊ, ταῖς Αἴμθη. 
Ῥ. 479. Ἑρμῆς, ὃν ἕλκουσ᾽ οἱ μὲν ἐκ προχοιδίου, Ϊ οἱ δ᾽ ἐκ καδίσκου γ᾽, ἴσον 

ἴσῳ κεκραμένον. ΑἸΟΧΙΒ ᾿. 451. μὴ παντελῶς αὐτῷ δίδοῦ  ὑδαρῆ. κατανοεῖς ; 
ἴσον ἴσῳ μικροῦ (τηα] τη μῖξον ν6] Ροίϊι8 κέρασον). καλῶς. Τάριι 1:0]. 
τῆς φιλοτησίας ἐγὼ | μεστὰς προπίνω γ᾽ (προπίνων Ὠϊπ4.) ἴσον ἴσῳ 
κεκραμένας. ἰάρτη Ὁ. 502. ἀπνευστί τ᾽ ἐκπιὼν, [ ὡς ἄν τις ἥδιστ᾽, ἴσον 
ἴσῳ κεκραμένου. Οομηΐοι5 ἱποογίιβ ([ουέαββθ Α]ΘΧ]5) Ρ. 96. ἐὰν δ᾽ ἴσον 
ἴσῳ προσφέρῃς, μανίαν ποιεῖ. Αὐἱδίορμοπ Ρ. 472. ὑπεραφρίζουσαν, 
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ἐμοῦ θέλοντος ὑπὲρ ἐπιξήνου λέγειν πη 
ἘΠῚ Ὁ ,ὕ “ Ἀν ο.5 ὍΝ ΄, 
ὑπερ Λακεδαιμονίων. απανθ ὃσ ἂν λέγω" 
καίτοι φιλῶ γε τὴν ἐμὴν. ψυχὴν ἐγώ. 

ΧΘΡ. Τί οὖν οὐ ̓ λέγεις ἐπίξηνον ἐξενεγκὼν θύραζ᾽ ΣΤΡ: 
ὅ τι ποτ᾽; ῶ σχέτλιε, τὸ μέγα τοῦτ᾽ ἔχεις ; - 00 
πάνυ γὰρ ἐμέ γε, πόθος ὃ ὅ τι φρονεῖς ἔχει. 
᾿Αλλ᾽ ἧπερ αὐτὸς τὴν δίκην διωρίσω, 

“ 5» 72 5» Ἷ: »" 

θεὶς δεῦρο τοὐπίξηνον ἐγχείρει λέγειν. 3608 
ΔΙΚ. Ἰδοὺ θέασαι, τὸ μὲν ἐπίξηνον τοδὶ, 

ὁ δ᾽ ἀνὴρ ὁ λέξων οὑτοσὶ τυννουτοσί. 
» ; Ν Ἂς 75 » 5 »» 

Αμέλει μὰ τὸν Δί οὐκ ἐνασπιδώσομαι, 
ϑ5 6 “ “ 

λέξω δ᾽ ὑπὲρ Λακεδαιμονίων ἃ μοι δοκεῖ. 
,, ’, ’ ’ὔ ἣν Ψ 

Καίτοι δέδοικα πολλά: τοὺς τε γὰρ τρόπους 
τοὺς τῶν ἀγροίκων οἶδα χαίροντας σφόδρα 
ὙΠ 5 Ν » “ Ν Ν ΄ ς 

ἐὰν τις αὑτοὺς εὐλογῃ καὶ τὴν πολιν ΞΖ: 

τρυφῶσαν, ἴσον ἴσῳ κεκραμένην. ΑΥΟΠΙΡΡαΒ Ρ. 426. τίς ἐκέρασε 
σφῷν, ὦ κακόδαιμον, ἴσον ἴσῳ ; ϑίταίϊ(5 ». 80. οἶνος κοκκύζει (ΒοΥ10. 
κοχύζει αὕτη ΜοΙπθΚ.) τοῖς ὁδοιπόροις πιεῖν [ μέλας Σκιάθιος ἴσον ἴσῳ κεκ- 
ραμένος. ΑἀαΙ]Ι ροξβδππΐ ῬΠογθογαΐθβ Ρ. 490. τί εἰργάσω ; πῶς, ὦ κατάρατε, 

δ᾽ ἐνέχεας ; Β. δύ᾽ ὕδατος, ὦ μάμμη. Α. τί δ᾽ οἴνου ; Β. τέτταρα. Α. ἔρρ᾽ 
ἐς κόρακας. βατράχοισιν οἰνοχοεῖν σε δεῖ. ΕἾ ΡΟΙ]ΙΒ Ρ. 426. Διόνυσε χαῖρε. 
μή τι πέντε (30. ὕδατος) καὶ δύο (56. οἴνου) ; ΗΥΤΙρΡι5 426. καὖθις 
γεγένηται τοῦτο πέντε καὶ δύο. ΑΤαϊρπῖαβ Ρ. 436. ἐγὼ δὲ πᾶσίν εἰμι πέντε 
καὶ δύο. Τλοο]65 Ρ. 426. πῶς δὲ καὶ κεκραμένον | πίνειν τὸν οἶνον δεῖ 
με; ἘΣ τέτταρα καὶ δύο. ᾿ ΑΠάχΧΙΪα5 Ρ. 4206. καίτοι πολύ γ᾽ ἔσθ᾽ ἥδιον" 
οὐ γὰρ ἄν ποτε Ϊ ἔπινον ἂν τρὶς (πο τρί᾽) ὕδατος, οἴνου δ᾽ ἕν μόνον. 
ΑἸοδοα5. ἔτ. 20. κίρναις ἕνα καὶ δύο. Μείδρβονῖος ῬΙρμΙϊα8 Βίοθδι 
ΕἸογ. 104, 16. ὥσπερ κυαθίζουσ᾽ ἐνίοθ᾽ ἡμῖν ἡ τύχη | ἕν ἀγαθὸν ἐγχέασα 
τρί᾽ ἐπαντλεῖ κακά. 

3561. πόθος) ϑαῦδαάι! μαθεῖν, εἰδέναι ν 61] 8]14 14 Ξ'τα1! 6. 51 τὴ ΝΡ. 
1991. οἶμαί γε τῶν νεωτέρων τὰς καρδίας πηδᾶν, ὅ τι λέξει. 

866. θέασαι ἃ. Τιαρεθαΐαγ θεᾶσθε. Ἐχαϊζατη ν. 997. σοτηραγαν 
ἘΠ ΠΊ5] 615, ἰδοὺ θέασαι, κοὐχ ἅπαντας ἐκξφέρω. ὈΙΝΏ. 

967. τυννουτοσὶ) Ταρέϊίζιι8. 
808. ἐνασπιδώσομαι) Ογαπάρηι ἀρραγαΐιηη ζαοίαηι νυ θοσατα ἴῃ ἀθ- 

ΒΟ μοα τηθᾶτη. Μρίδρμουοθ. ὅ68}0) ; βούλεται δὲ εἰπεῖν ὅτι οὐ 
παρασκευάσομαι ἐπιπολύ. ΤἸΔαοΙΆπι 5αδτη ἴπ οαπιβἃ ᾿ρϑῖπ5 βιρἰΠοδί. 

971]. χαίροντας) χαιρόντων τηλ}ξ Βοίῃϊα5. Οὐπίογξ δαΐθιη Β Θυρ]θγὰβ 
Ἐπ. 1116. θωπευόμενός τε χαίρεις κἀξαπατώμενος. Θυθ ἀθ Ρβύβοπμϑ 
ϑιαὶ ἀϊοία, 

α 2 
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Ἄ, Ν 3, 

ἀνὴρ ἀλαζὼν καὶ δίκαια κἄδικα: 
᾽ -“ ΄, ἈᾺΡ;. 7 

κἀνταῦθα λανθανουσ ἀπεμπολώμενοι: 
“ 3 3 ν 3 ἡ Ἂ “ 

τῶν τ αὖ γερόντων οἶδα τὰς ψυχὰς ὅτε 570 
» ᾿ ,ὔ ΒΕ} Ν. ,ὔ, ΄ 5 

οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν' 
3. ἢ 5. Ἂς ΕΝ ΄,ὕ “ 

αὐτὸς τ ἐμαυτὸν ὑπὸ Ἀλέωνος ἀπαθον 
» Ν Ν 

ἐπίσταμαι διὰ τὴν πέρυσι κωμῳδίαν: 
3 ’ ’ 3 Ἂν; ὔ 

εἰσελκύσας γὰρ μ' εἰς τὸ βουλευτήριον 
΄ ’ὔ ᾽. 

διέβαλλε καὶ ψευδῆ κατεγλώττιζέμου 380 
3 , Ε “ 3᾽. 5 7 ΄ 

κακυκλοβόρει κάαπλυνεν, ὡστ ολίγου πάνυ 
5 ’ὔ ,ὔ 

απωλομὴν μολυνοπραγμονούυμενος. 

878. καὶ δίκαια κἄδικα) μα 7:6, ψμα Ἰη)εγῖα. ΟἿ, ἘΠᾳ. 256. Ῥ]. 289, 
974. λανθάνουσ᾽ ἀπεμπολώμενοι) ΪΝοἢ δοηἔδμηἐ ὑ6}}1}6 86, 1,6. Ῥ͵ΟΑΙ, 

ἀβοῖρι. 519 ῬΙαπίαβ Βδοοι. 4, 6, 16. Ο 8ἐμίέθ ϑέμἶθ, πθϑοῖβ ἨμηΟ 
υϑηΐγο 6. Εοάθπι βθῆβι πωλεῖν ΟΟΟΙΥΙ ἀρ. ποβίστιτη ἴῃ Ῥ8ο. 688. 
τὸν τρόπον πωλούμενος τὸν αὐτὸν οὐκ ἐμάνθανεν. ἘΠ᾿ ποβ ΑΠΡΊΙΟΟ, ἐο 5οἰϊΐ, 

ἦο ὅθ Ξοἷά. 
975. τῶν γερόντων) «πα ]οθ5 ἀἸοϊς, αἱ τ π]πηπ πὴ {πρὶ πία ΔΠΠῸΒ πδί 

6586 ἀθοθδμΐ. 
8576, ψήφῳ δακεῖν) ΑΥΠΘΠίθμβ65 ποίας πὸ φιλοδίκους. ΒΘΥΡΊΘΙΙΙΒ 

οοπΐογί ΑἸθχη ἂρ. Αἴπθη. Ρ. 184. ἀπὸ συμβόλων ἔπινον, ὀρχεῖσθαι μόνον 
[ βλέποντες, ἄλλο δ᾽ οὐδέν. ἸΝοδίεγ ΒΡ. 847. ὡς ἐγὼ τιμᾶν βλέπω. 
977--982) Τιοαυϊαν ὁΧχ ρουβοπᾶ ρορίρο. 
978. τὴν πέρυσι κωμῳδίαν) ὅ30}0] : τοὺς Βαβυλωνίους: τούτους γὰρ πρὸ 

τῶν ᾿Αχαρνέων ᾿Αριστοφάνης ἐδίδαξεν, ἐν οἷς πολλοὺς κακῶς εἶπεν: ἐκωμῴδησε 
γὰρ τάς τε κληρωτὰς καὶ χειροτονητὰς ἀρχὰς (οἴ. 598) καὶ Κλέωνα παρόντων 
ξένων. εἶπε (καθῆκε ὃ) γὰρ δρᾶμα τοὺς Βαβυλωνίους τῇ τῶν Διονυσίων 
ἑορτῇ, ἥτις ἐν τῷ ἔαρι ἐπιτελεῖται, ἐν ᾧ ἔφερον τοὺς φόρους οἱ σύμμαχοι. 
καὶ διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς ὁ Κλέων ἐγράψατο αὐτὸν ἀδικίας εἰς τοὺς πολίτας, 
ὡς εἰς ὕβριν τοῦ δήμου ταῦτα πεποιηκότα. καὶ ξενίας δὲ αὐτὸν ἐγράψατο καὶ 
εἰς ἀγῶνα ἐνέβαλεν. τὰ δὲ Λήναια ἐν τῷ μετοπώρῳ ἤγετο, ἐν οἷς οὐ παρῆσαν 
οἱ ξένοι, ὅτε τὸ δρᾶμα τοῦτο οἱ ᾿Αχαρνεῖς ἐδιδάσκετο. Οἵ, ὅ΄0Π0)]. δα 509, 
Το βρθοΐϊαπ νν. 502---ὅ08. 650---645. επρ. 1288. 

981. κἀκυκλοβόρει) ἘΓΘΑγ ΘΟ Π5 : Κυκλοβόρος, ποταμός: τινὲς δὲ χαράδραν 
μετὰ ψόφου ῥέουσαν. ἸΝοβίον ἴα. 197. 46. ΟἸΘοπθ : ἽἉρπαξ, κεκράκτης, 
Κυκλοβόρου φωνὴν ἔχων. ἘΠῚΜ, 

κἄπλυνεν) ῬοΙΙαχ 7, 38. Καὶ πλυνέας τοὺς πλυντὰς ἐρεῖς, καὶ τὸν τόπον, 

πλυνούς" ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ λοιδορεῖν, πλύνειν, καὶ πλυνόν με ποιεῖς, ἡ κωμῳδία. 

(ΡΙαΐ. 1061. ) φησὶν, ἤ ἤγουν ἐξονειδίζεις, ἢ ἢ αἰσχύνεις. ΕΠΜ. Οἱ ἔγαρτη. 
21. πλύνων ἅπασιν ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ κακά. ῬΊΟΟΙ6Β σοτηΐοιβ ἃΡ. ῬμΒοί. 
Ῥ. 124, 17. πλυνεῖ τε τὰ κακὰ τῶν κακῶν ὑμᾶς. 

982, μολυνοπραγμ.) 56Π0] : αἰσχρῶς καὶ ὑβριστικῶς μεταχειρισθείς, 
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ΝΥ 3 κ- ΄ 
Νῦν οὖν με πρῶτον πρὶν λέγειν ἐάσατε 

ἰω [ ἐνσκευάσασθαί γ᾽ οἷον ἀθλιώτατον. 
ΧΟΡ. Τί ταῦτα στρέφει τεχνάζεις τε καὶ πορίζεις 

[τριβᾶς ; ἜἌντ. 388 
ἈΝ 5 5 “ ᾿' ὩΣ ἂν - δὶ , 

λαβε δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα παρ᾽ ἹἹερωνύμου 
, ΄, 3.5.).Ἃ. «- “ 

σκοτοδασυπυκνοτριχά τιν ᾿Αἴδος κυνῆν: 300 
δ ΒΗ ’ Ν Ν “ 

εἶτ᾽ ἐξάνοιγε μηχανὰς τὰς Σισύφου, 
« “-“ « Ν - » " 

ὡς σκῆψιν ἁγὼν οὗτος οὐκ εἰσδέξεται. 

984. ἐνσκευάσασθαί μ᾽ νυ]ρσο. ΜΔ] τη ἐνσκευάσασθαί γ᾽ στη ΕἸΤΗΞ]οΙο, 
4άθτη τηθυϊίο οἴη ἀθθαΐ ργοποσυηθη τθροιπτατη δὲ Ῥ]απα οΐϊοξυστη. [ςἄθπὶ 
γϑοΐβ Ἰθρὶ ἴπ δ. 528. ὁτιή σε παίζων Ἡρακλέα ᾿νεσκεύασα (σαἹρὸ γ᾽ 
ἐσκεύασα). ᾿απίαθαμῃ Ο]1πὴ ἐνσκευάσ᾽ ἐμαυτὸν οἷον ἀθλιώτατον. ῬοκΞεὶΞ 
δἰϊδτη ΧΕ ΠΟΙ ἐνσκευάσασθαί μ᾽, 51 ἴῃ γοΥξιι ῬΙΘΘΟΘ ΘΕ ΒΟΥ Π)85 πρότερόν 
γε ῬΙῸ με πρῶτον. (ὐδίογαχῃ ΠῸ νευβιιβ ἰπ ΠΌΥῚΒ ᾿Γογαΐαυσ ἰηΐγα ν. 436. 
ἘΠῚ ὉΠΟΙΉΙ5. Θατη ᾿ποιϑὶὲ ΠΙπαοτῆμπβ. 

οἷον ἀθλιώτατον) 6 : τὰ γὰρ σεμνὰ τῶν σχημάτων καὶ φθόνον ἐπάγει. 
Οἵ. Βδη. 1069. πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάκι᾽ ἀμπισχὼν, ἵν᾿ ἐλεινοὶ 
] τοῖς ἀνθρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. 
985. τί ταῦτα στρέφει) ΤΟ] 5] 615. οοπέοτε Ῥ]ϑίοη. Ῥηφάγ. ρ. 1215. 

τί δῆτα ἔχων στρέφει; 
τεχνάζεις Α. Β. Ο. ΒΕ. Τ΄. τεχνάζει ΑἸ4ά. ὮΙΝΏ. Αοἰίνατη ξουτηδτη 

ἀδαγραΐ ποβίου εὔϊδτῃ ἴῃ ΤΉθβιη. 94. βδη. 957. Ηδβυομῖαβ : Τεχνάζω- 
τεχνάζομαι. ἘΣΠ,Δ1. 

986. τιν᾽ Αἴδος κυνῆν) Ῥτονου ίατη εβὲ ἴΑϊδος κυνῆ, οξ εἰρη ῆοδξ 
ἀορασίαν, τι ΘΧΡΟΠΙΐ 5Ξ0Π0]. δα Ῥίηάαγ. Νϑιη. 10., 1.6., ἐπυϊδὶδιἠέαίοηι. 
Ῥισαπίαν ΟΥΡῸ "Δίδος κυνῆν λαβεῖν 5ῖνα προβαλέσθαι, 41 νἹ]ΔΘΥ] ΠΟΙ 
νοϊαπί. ἸΠΌΤΊΡΙ 45 5010]. 84 ΠΠπ4 1ῃη Οτοβί. 467. τίνα σκότον λάβω 
προσώπῳ ; ΒΟΥΌΙΈ ποίαν "Αἴδος κυνῆν, καὶ ποῖον νέφος προβάλωμαι, ἵνα μὴ 
ὁρῶμαι το. ; (ὐΤηΪοτ5 ΠΟ Ἰοοο ἀἴσοσθ να]Ὲ : 267 ηῖ6 ἰϊοοί ἐέα 16 ἱπυοῖσας 
Ῥαπηΐδ, μὲ πθὸ υἱάογὶ ροϑ5ῖ8; υοἴμε ΠΠϊογΓοπψηιὶ ζαοῖοδ ργὰ μία υἱαογὶ 
ποῃ ροΐεδί. ΒΕΒα. Μα]ὰβ αἰ ντατηθοροθιβ δ ἐγαροθἸαταπη βουϊρίου 
ογαῦ Ἡ]ΘΥΓΟΠ τηιΒ, ΧΟΠΟΡΠαπΕ Η]Ππβ, λάσιον δὲ εἶχε τὸ σῶμα, αἰ εαἷξ 
5080]. δὰ Ν), 847. Θυο Πὶο γϑβριοἰξασ. ἘΣ: πθῦατη αἰ ἘΠ γταταθίοιιτα 
σκοτοδασυπυκνότριχα ἴῃ ἀΘΥΙΒΙΟΠΘΠῚ ῬΟῦξΞθΟβ 6715 σοτηροβίζατη νἱάθίαγ. 

9591. Σισύφου) 1)6 αὰο Ηοτηογ. 1]. ᾧ: 188, ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, 
ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. (Οὐδίογαϊη ΡΓῸ εἶτ᾽ ΕἸΤΙ5]οἶι5 ἀλλ᾽ ἀθαϊξ ὃχ 
ϑτ164 ἴπ Σίσυφος. 811 αϊά τηπίαπάμπι, τη ]ῖτη κᾷτ᾽. 

992. σκῆψιν) Σκῆψις 6Θ5ὲ Ῥγίοχίιβ βῖνθ θχοιβαίίο πα αἰοθαπέιν 
ἴῃ 1.5 οἰΐαί!, αιὸ τηΐϊππβ δα ἀϊθιὴ 56 βἰβίθσεπί, Νοβίοσ Εἰοοῖ. 1027. 
᾿Αλλ᾽ ἔμπορος εἶναι σκήψομαι. κλάων γε σύ. ῬΙαΐ, 904. ᾿Αλλ᾽ ἔμπορος ; 
ναὶ, σκήπτομαί γ᾽, ὅταν τύχω. ἘΠΠμΜ. ΟΥ̓. ΡΙαΐο 421 Ὠ: οὐ.. «μοι δοκεῖ 
προφάσεις ἀγὼν εἰσδέχεσθαι, 751 1) ; ἀγῶνα προφάσεις οὐ πάνυ δέχεσθαι. 
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ΔΙΚ. Ὥρα ᾽στὶν ἄρα μοι καρτερὰν ψυχὴν λαβεῖν, 
καί μοι βαδιστέ ἐστὶν ὡς Ἐὐριπίδην 
Παῖ παῖ. ΘΕ. Τίς οὗτος ; ΔΙ. Ἔνδον ἔστ᾽ 

[Εὐριπίδης ; 3908 
ΘΕΡ. Οὐκ ἔνδον ἔνδον ἐστὶν, εἰ γνώμην ἔχεις. 
ΔΙΚ. Πῶς ἔνδον, εἶτ᾽ οὐκ ἔνδον ; ΘΕ. ᾿Ορθῶς, ὦ γέρον. 

Ὁ νοῦς μὲν ἔξω ξυλλέγων ἐπύλλια 
οὐκ ἔνδον, αὐτὸς δ᾽ ἔνδον ἀναβάδην ποιεῖ 
τραγῳδίαν. ΔΙ. Ὦ τρισμακάρι᾽ Ἑὐριπίδη, 400 
ὅθ᾽ ὁ δοῦλος οὑτωσὶ σοφῶς ὑποκρίνεται. 
Ἐκκάλεσον αὐτόν. ΘῈ. ᾿Αλλ᾽ ἀδύνατον. ΔΙ. 

[Αλλ᾽ ὅμως. 

893, ἄρα μοι τεοῖα εχ Βὶ ΠΙπάοτγί. Τιϑρεθαΐαῦ ἤδη, σΟπβθπεϊθπίθ 
Θυϊάδ, ρτοθδηΐο αἴ τραγικώτερον ἘΠτΑΞ]ΕΙο. 'ϑ6α ροβίυ]αθαίαγ ρΡΓΟποόσηθπς 
μοι, αἴ ραῖθθϊς εχ Β0] 6 οῦ]5. Ἔχθτηρ 15. ὕεβρ. 516. ἀλλ᾽ ἐκ τούτων ὥρα 
τινά σοι ζητεῖν καινὴν ἐπίνοιαν. θ48. πρὸς ταῦτα μύλην ἀγάθην ὥρα ζητεῖν 
σοι. Αν. 639. οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι [ ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν. ΤῊ. 1189. ὥρα 

᾽στὶ νῷν | ἤδη βαδίζειν. 1228, ὥρα δῆτ᾽ ἐστὶ βαδίζειν οἴκαδ᾽ ἑκάστῃ. Ἐϊ(ΟΪ. 

285. ὥρα προβαίνειν, ὦνδρες, ἡμῖν ἐστι. 551. ἐμοὶ δ᾽ [ ὥρα βαδίζειν ἐστὶν 
εἰς ἐκκλησίαν. ΕῪ. 78. ὥρα βαδίζειν μοὐστὶ πρὸς τὸν δεσπότην. 

895. ΟΕρΒβορμομίῖβ ρᾶτίεβ θεράποντι τοοῖα ἰγ]Ρ] Ε]Τ 5] θὰ : πδπὰ 
ΟΡ ΒΙβορμοπί!β ρθύξοπα ἐσ οοπ]βοΐατα σ,ΔΤΩτ Δ Π]ΟΟγατη δαξοσιρία εβῦ, 
φαδτηϑατηοάμπιη Ποιηοβίμοπὶβ οἵ ΝΝΊοῖδθ ἴῃ ῬΓΟΪΟΡῸ Βαυϊατα. ὈΙΝΏ. 

896. οὐκ ἔνδον ἔνδον ἐστίν) Εϊάδί ΕσΊρΙ δια, 401 58 ΡῈ πδο ὀξυμώρου 
βρσυτα αἱϊίαγ, αὖ ἴῃ ΑἸοοβῖ, 621. ἔστιν τε κοὐκ ἔτ᾽ ἐστίν. ΒΕΒΟΑ. ΔΑαάβ 

Οτεβί. 902. ᾿Αργεῖος οὐκ ᾿Αργεῖος. 
3098, ὁ νοῦς μὲν ἔξω) ῬλαΠ]ρΙά65 [Ιοη. 251. οἴκοι δὲ τὸν νοῦν ἔσχον, 

ἐνθάδ᾽ οὖσά πουι ΒΕΒΑ. ΟΕ. Ἐᾳ. 1119. ὁ νοῦς δέ σου παρὼν ἀποδημεῖ. 
ξυλλέγων ἐπύλλια) βαπ. 849. ὦ Κρητικὰς μὲν ξυλλέγων μονῳδίας. 

Με αϊα ἴοσταα Ρδο. 890. ξυνελέγοντ᾽ ἀναβολὰς ποτώμενοι. ΕΠΜ. ΕΠΡΙ 15 

ἐπύλλια 56 νΘΥΞΙΟΌΪΙ ΙΔτΉ Ὁ] οἱ ρου βι τ ρτιηΐαῦ οδατα ΡΟ. 582. Βδη. 942. 
8399. ἀναβάδην) 3610] : ἄνω τοὺς πόδας ἔχων. ΑἸΡΊΙΟΘ, ευὐέλ, ἐδ ἴορ8 

ωρ. ἴη ΡΙαῖ. 1129. νυνὶ δὲ πεινῶν ἀναβάδην ἀναπαύομαι. τ] θα 
ΒΟΠΟΪ : ἄνω ἔχω τοὺς πόδας κοιμώμενος. ἿΝΟΙ] ἸρΊΓΓ σορΊαΓΘ ας ταδο η8 
βαΞροηβα {ποδίγα]!, 418}}15. βδί κράδη (Ρο]]αο. 4, 129.), δαΐ κρεμάθρα 
Θοογαίῖβ 'ῃ Νυῦ. 218. ΑἸΗ τηΐπιβ τθοΐθ θχροπαηῦ ἐπ βιρεγίογὶ ραγίθ 

φάϊιηι (ΔΥΡΊοα τρϑέαϊγ 8), ὉΌΙ ἀσριιηξ 1ἸΠῆπηθο ΞΟΓΕ5 ΠΟΤΏΪΠΕ6Β. 
401. ὅθ᾽ ὁ δοῦλος) Οαγρὶς 5α]δθ Ἐασρίάθπι, (41 5ΘΥνΟΒ. ἴῃ [0 0]15 

ἀοοίία5 εἴ δουϊζίαβ, αθδτη ῬγῸ δούατη οαρία οὖ σΟΠ ΟΠ 6, Ἰοαθηΐθ5 
ἰπάποεῦθαί. Θυο ποιηΐπα ἰδηρὶταν ΕΣ ρΙ 465 δὔϊατη ἤδη. 949. 

σοφῶς ὑποκρίνεται) εΞρ. 58. οὕτως ὑποκρινόμενον σοφῶς ὀνείρατα. 
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Οὐ γὰρ ἂν ἀπέλθοιμ᾽, ἀλλὰ κόψω τὴν θύραν. 
Εὐριπίδη, Ἐὐριπίδιον, 

ὑπάκουσον, εἴπερ πώποτ᾽ ἀνθρώπων τινί. 40 
Δικαιόπολις καλεῖ σε Χολλείδης, ἐγώ. 

ΕΥΡ. ᾿Αλλ᾽ οὐ σχολή. 
ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ ἐκκυκλήθητ᾽. ΕΥ̓Ρ. ᾿Αλλ᾽ ἀδύνατον. ΔΙ. 

[Αλλ᾽ ὅμως. 
ΕΥΡ. ᾿Αλλ᾽ ἐκκυκλήσομαι: καταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή. 
ΔΙΚ. Εὐριπίδη. ΕΎ. Τί λέλακας; ΔΙ. ἀναβάδην ποιεῖς, 

ἐξὸν καταβάδην ; οὐκ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς. 
᾿Ατὰρ τί τὰ ῥάκἰ ἐκ τραγῳδίας ἔχεις, 412 

404. Εὐριπίδη, Εὐριπίδιον) Οἵ. ΝΡ. 80. Φειδιππίδη, Φειδιππίδιον. 
954. ὦ Σώκρατες, ὦ Σωκρατίδιον). 

4006. Χολλίδης) Βογθαηάστη Χολλείδης οατὰ ΕΣ] ΠΊ5]οῖο. Καλλιδάμας 
Χολλείδης ἴῃ τηοπυτηθπΐο Αἰίοο ἀρὰ Βοθοκη. Οουρ. [πβου. νοὶ]. ἰ. Ρ- 
189. Ηατροογαίϊο : Χολλεῖδαι. Λυσίας. δῆμος τῆς Λεοντίδος. ὙΙΑ. ΑΨ ]οΓ. 
εὖ Μαγυκίδπά. δὰ 1 γβίδιη Ρ. 1985, 12. ὈΙΝΏ. 

407. 1)6 τηοποιηθίτο νἱ4θ ΠΙπά. δα ΝῸ. 1938. 
408. ἐκκυκλήθητ᾽) ῬΟΙὰΣ 4, 128. Καὶ τὸ μὲν ἐκκύκλημα, ἐπὶ ξύλων 

ὑψηλῶν βάθρον, ᾧ ἐπίκειται θρόνος" δείκνυσι δὲ τὰ ὑπὸ σκηνὴν ἐν ταῖς οἰκίαις 
ἀπόρρητα πραχθέντα: καὶ τὸ ῥῆμα (ἀπὸ) τοῦ ἔργου καλεῖται ἐκκυκλεῖν" ἐφ᾽ 
οὗ δὲ εἰσάγεται τὸ ἐκκύκλημα, εἰσκύκλημα ὀνομάζεται. Ἐάδτη ἔδτα ἐγααιξ 
Β0Π0]. Ηἴποὸ ροεϊζα τηθίδρποτγα εἰσκεκύκληκεν εἰς τὴν οἰκίαν Δ ΒΡ. 14.125: 
Τὴ ὙΠδετη. 96. 266. ἐκκυκλεῖται εἴ εἰσκυκλεῖται Αρδίμο, πὖῷ πιοπαῖξ 
Καυκίογιιβ. ΕΠ. 

410. λέλακας) ὟοχΣ ἰταρίοα οἱ ΕἸ ΊΡΙ ΑΙ ππαπχίτηθ τιϑϊίαία. ΟἿ, Ρ]. 39. 
411. Ῥοξίκαταβάδην ποΐδτη ᾿ποττορἰοπΐβ ροβαϊ. ῬΊο πο ραπχὶς ΠΙηά. 
οὐκ ἐτὸς) Νίοπ δἴπθ οαϊιδα. ΑὩΡΊΙοθ, πὸ τὐοπάογ. ΟἿ, Αν, 915. 

ΤΏδβτη. 92]. Ἐπ ο]. 245, Ρ]. 404. 1166. 
οὐκ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς) ΕΤΊρΙ 46 πὶ ἴθ Βδη. 848. χωλοποιὸν ΔΡΡΕΙ]αΐ 

“ἜΞΟΒγ]αΒ, δαϊπάοθπβ δα ῬΗΠοοϊθίαμα, Τ Ιθρμαπι εἴ ΒΕ] ογορποπίθιῃ, 
4005 1116 οἰδιιάοβ Ἔχ! θπογαῖ. Ηΐὸ δαΐθτη [αοθίθ ΠΙοθθορο] 5 αἱξ τηϊσατη 
ΠΟΙ 6556 5] ἔτδοῖο οὔασο ἱποθάδπς ἘλρΙ 415. Ποῦοθβ, “αππὶ 6 ΞΕ] πη 
τηϑ πα, ἴῃ απ 1116 γα Ὁ Ἰὰ5 βου, ἀθοιάαπί. ΒΒΌΝΟΚ. Οοπξ, 
Ῥαο. 146. ἐκεῖνο τήρει, μὴ σφαλεὶς καταρρύῃς ] ἐντεῦθεν, εἶτα χωλὸς ὧν 
Εὐριπίδῃ λόγον παράσχῃς, καὶ τραγῳδία γένῃ. 

412. Ευτὶρί 465 νϑβίθ {γ{ὰ ἂο ξογάϊάα ἱπααξιιβ σοπβρίοϊξαγ. “ΖἜξοΙυ- 
1ὰ5 δατη ἴῃ ἤδη. 842. εἴς οοιηροὶ]αΐ ; ὦ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη. 
ΟἿ. 1014. 1068. 

τὰ ῥάκι) 1)6 ΡῬγοάιιοίίομο Ὀτου 85 βυ]Π] θῶ δηίο ῥὶ νἱά, αὰ 1146. 
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3 Ὁ] 5» ΕῚ 3 ἢ ΄- 

ἐσθῆτ᾽ ἐλεινήν ; οὐκ ἐτὸς πτωχοὺς ποιεῖς. 
᾿Αλλ᾽ ἀντιβολῶ πρὸς τῶν γονάτων σ᾽, Ἐϊριπίδη, 

Ἐ Ρ , “- ΄ ΄ὔ 

δός μοι ῥάκιόν τι τοῦ παλαιοῦ δράματος. 41 

Δεῖ γάρ με λέξαι τῷ χορῷ ῥῆσιν μακράν: 
“ ᾿ ᾽ν» ἋἊ ἥ κῷ 7, ν 

αὕτη δὲ θάνατον, ἣν κακῶς λέξω, φέρει. 
ΕὙΡ. Τὰ ποῖα τρύχη ; μῶν ἐν οἷς Οἰνεὺς ὁδὶ 

« , 5 

ὁ δύσποτμος γεραιὸς ἠγωνίζετο : 
ΔΙΚ. Οὐκ Οἰνέως ἦν, ἀλλ᾽ ἐτ᾽ ἀθλιωτέρου. 420 

“ “ » Ἃ 

ΕὙΡ. Τὰ τοῦ τυφλοῦ Φοίνικος ; ΔΙ. Οὐ Φοίνικος, οὗ, 
5 5 Ψ 53 7, 5 7, 
ἀλλ᾽ ἕτερος ἣν Φοίνικος ἀθλιώτερος. 

ΕὙΡ. Ποίας ποθ᾽ ἁνὴρ λακίδας αἰτεῖται πέπλων ; 
᾿Αλλ᾽ ἢ Φιλοκτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις ; 

Ἂ » ᾿ - 

ΔΙΚ. Οὖκ, ἀλλὰ τούτου πολὺ πολὺ πτωχιστέρου. 425 
ΕΥΡ. ᾿Αλλ᾽ ἦ τὰ δυσπινῆ θέλεις πεπλώματα, 

ἃ 7 ΚΝ 5, Ν Ι ,ὔ 

ἃ Βελλεροφοντης εἰχ ὁ χωλὸς οὑτοσί ; 
ΔΙΚ. Οὐ Βελλεροφόντης: ἀλλὰ κἀκεῖνος μὲν ἦν 

418. ἐλεινὴν ἘΠΤΩΒ]ΘΙπ5. οχ ργθοοθρίο Ῥούβομὶ. [Ὁ], αὐ Βοϊθηΐ, 
ἐλεεινήν. ὈΓΝΏ), 

415. τοῦ) 15{{π|5, ἐμφατικῶς. ΟἿ. ΡΙαΐ, 858. εἴ τι κεκλοφὼς νὴ-Δία ἢ 
ἐκεῖθεν ἥκεις ἀργύριον ἢ χρυσίον [ παρὰ τοῦ θεοῦ. 1.6. αἃ εἶθο, ποϑδέϊ φιιθηι 
αἴσαηι. τοῖΌ ἀαΐθπι Τ ΙΘρμτιπι Τα θυ]ατη. Υ. 480. 

416. ῥῆσιν μακράν) ὅ΄6}0] : ἐπειδὴ καὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς προλόγους 
μακρολογοῦντας εἰσάγει Ἐὐριπίδης. 

419. ἠγωνίζετο) Οογίαυϊί, 56. Οὑτη ἸΠΙΤΉ]ΟΙΒ. 5815 οὗ σΘθιιβ Δα ΘΥΒΙΒ : 
ἀδ ααὺ5 νἱά. Βομο]. 5'6α γϑυθυτῃ θἴϊατη 46 αοΐΐοπθ δοθηΐοα Ἰμῖο]] Πρ 8. 

428. λακίδας---πέπλων) Ἐασρ. Ττοδά. 497. τρυχηρὰ πέπλων λακίσ- 
ματα. ΒΕΒΕ. 

424. τὰ) ϑυθαυαι! τρύχη να] ῥάκια γ6] λακίσματα ΘΧ ΡΥΡΟΘΑΘΗ 
λακίδας. 

425. πτωχιστέρου) Ῥορία ἴῃ Εὐΐγτη. Ρν. 91, 14. λαλίστερον εὕρηκά σε 
([ερ.. λαλίστερόν σ᾽ εὕρηκα) καὶ πτωχίστερον. ὮΙΝῸ. δδ΄᾽΄σ ἃ λάλος βέ 
λαλίστερος Ἀδῃ. 9]. Μίϊηι5. πὸ ἔβοϊαμξ ποτίστατος ἃ πότης “ΏΘΒΙΗ, 
780. κλεπτίστατος ἃ κλέπτης Ρ]ιΐῖ. 27. ἁρπαγίστατος Ῥ]αΐο σοΙηΟΙ5 ἃΡ. 
Ἐΐγτα. Μ. Ρ. 91, 18. λαγνίστατος, ψευδίστατος ἃ Θοάθηη β,ΓΑΙΩΠΔΙ]ΟῸ 
οοηΐογαιηΐαϊ. γαστρίστερος Θογηΐοῦ ᾿οο τα αἰχὶί Ρ]αΐο ἂρ. Ῥο]]ο, 11, 178, 

428. Οὐ Βελλεροφόντης) ϑαραπά. ἦν. 
κἀκεῖνος) 17: 116, οΟυ} 5 ῬΆΠΠΟΒ ὩΠΟ ας ΓῸ, 
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χωλὺς, προσαιτῶν, στωμύλος, δεινὸς λέγειν. 
ΕΥΡ. Οἰδ᾽ ἃ ἄνδρα, Μυσὸν Τήλεφον. ΔΊ. Ναὶ, Τήλεφον' 

τούτου δὸς ἀντιβολῶ σέ μοι τὰ σπάργανα. 
ΕΥ̓Ρ. Ὦ παῖ, δὸς αὐτῷ 'Γηλέφου ῥακώματα: 

κεῖται δ᾽ ἄνωθεν τῶν Θυεστείων ῥακῶν, 
μεταξὺ τῶν Ἰνοῦς. ΘῈ. ᾿Ιδοὺ ταυτὶ λαβέ. 

ΔΙΚ. Ὦ Ζεῦ διόπτα καὶ κατόπτα πανταχῆ. 455 
(ἐνσκευάσασθαί μ᾽ οἷον ἀθλιώτατον.) 
Εὐριπίδη, ᾽πειδήπερ ἐχαρίσω ταδὶ, 
κἀκεῖνά μοι δὸς τἀκόλουθα τῶν ῥακῶν, 
τὸ πιλίδιον περὶ τὴν κεφαλὴν τὸ Μύσιον. 
Δεῖ γάρ με δόξαι. πτωχὸν εἶναι τήμερον, 440 
εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμὶ, φαίνεσθαι δὲ μή: 

429, προσαιτῶν) ἤοπάϊοιι5, αὖ ταΐγα 452. Τινβ. 1141]. 

480. Μυσὸν Τήλεφον) Νῦ. 929, καίτοι πρότερόν γ᾽ ἐπτώχευες, Τήλεφος 
εἶναι Μυσὸς φάσκων. ΒΒ. Ομ] οΙΘΌδηα. ΟἸΐτη ΞΟ ΘΠ τὰ : οἶδ᾽ 
οἶδα, Μυσὸς Τήλεφος. Ναὶ, Τήλεφος. Οἵ. Βδη, 584. ΡΙ]. 1080. 

451. σέ μοι) σ᾽ ἐμοὶ ΒγαπΟΚ. 

4384. μεταξὺ τῶν Ἰνοῦς) ἤ7οάϊα ἴπὲθ" 78 ραηποβ οἱ ΤἭγεβίθοϑβ. 
ΘΙΤΏ1Π15 ἜΠΠρβὶβ αεβῦ Ανὺ. 187. ἐν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἐστι γῆς (Βαθαυα!- 
Θηαπαπ καὶ οὐρανοῦ). Αδβοῦυ]. Οποῦρῃ. 61. ἐν μεταιχμίῳ σκότου μένει 
(Θαθασά. καὶ ἡμέρας). ΑΠΟΘῸΪ ΠΟΙ Τη8]6 ΒΟΥ ΕΘ 65, τῶν Θυεστείων ῥακῶν 
μεταξὺ τῶν Ἰνοῦς τ᾽, αἴ ἄνωθεν Δα νΕΥΌΙΌτη 510. 

485. ὦ Ζεῦ διόπτα) 3610] : ταῦτά φησιν, ἐπεὶ πολύτρητα ἦν τὰ ῥάκια, 
δ ὧν ἢν πάντα ἐπισκοπῆσαι. καὶ ὁ Ζεῦς δὲ παντόπτης λέγεται. ΔΑΓ Γ ΘΠ [15 
Πῶσ βαπί, πὸρ Ῥυθοδηΐβ. ΘΙ Π1]15 Θχοϊατηδίιο εδὶ ἤδη. ν. 750. 
ὁμόγνιε Ζεῦ. 

4906. ἐνσκευάσασθαί μ᾽ οἷον ἀθλιώτατον) ᾿ἄδτη νεῖξαβ βαρτα Ἰθρτζαγ 
984. Ηϊς ροΐϊιβ. χαδπὰ 116 ἀθθββθ ροββα δηϊπηδάνογες Βγαποκίιϑ. 
ὈΙΝΏ. 

4597. μοι ροξί ἐχαρίσω τοοΐρ ἀφ]ον!ξ ΒοπΕ] οἰ α5. 

439. Μύσιον) ΤοΙορΗΪ. γιά. 430. 

440. 441. Ἐχ ΤοΙορμο Τλυτριαϊβ, αὖ ἀοοθῦ βοπο]αβία. [Ι͂}ἢ ηπᾶ 
ξα θα], αὖ σπχοποῦ ΕΣ] ΠΊΒ] οῖιιβ, ΤΊ 5 πτωχικὴν στολὴν ᾿πα]αἴιι5, οο]αΐο- 
46 Ποιηΐη6, (ἀὐθθοουπι ἀτιο65. ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘ. ΟΡ] αγραν ; οα͵ὰβ Ξο- 
ΤΩΘΏΘΠῚ παρῳδεῖ ποίου ἰηΐτα 49] ---ὔδ6, 

Ὴ 
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τοὺς μὲν θεατὰς εἰδέν᾽ ὅστις εἴμ᾽ ἐγὼ, 
τοὺς δ᾽ αὖ χορευτὰς ἠλιθίους παρεστάναι, 
ὅπως ἂν αὐτοὺς ῥηματίοις σκιμαλίσω. 

ΕΥ̓Ρ. Δώσω. Πυκνῇ γὰρ λεπτὰ μηχανᾷ φρενί. 44 
ΔΙΚ. Εὐδαιμονοίης, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ. 

Εὖ γ᾽: οἷον ἤδη ῥηματίων ἐμπίπλαμαι. 
᾿Ατὰρ δέομαί γε πτωχικοῦ βακτηρίου. 

ΕΥ̓Ρ. Τουτὶ λαβὼν ἄπελθε λαΐνων σταθμῶν. 
ΔΙΚ. Ὦ θύμ᾽, ὁρᾷς γὰρ ὡς ἀπωθοῦμαι δόμων, 450 

πολλῶν δεόμενος σκευαρίων, νῦν δὴ γενοῦ 
γλίσχρος προσαιτῶν λιπαρῶν τ΄. Ἐιὐριπίδη, 
δός μοι σπυρίδιον διακεκαυμένον λύχνῳ. 

442. εἰδέναι μ᾽ ὃς (ὅστις Α. Β. Ο. ΒΕ. τ΄) εἴμ᾽ ἐγὼ) νυ]ϊρο. εάϊ 
εἰδέν᾽ ὅστις εἴμ᾽ ἐγὼ, φαοά τηυ]ῖο εἰορδηΐπιβ, πᾶΠ} ΟἸΞΡ]ΠΙσδῦ ῬΓΌΠΟΠΏΘΗ, 
Ὀ15 Ταρϑίίατη. 

444. σκιμαλίσω) Ηεγομῖα5, σκιμαλίσαι : καταδακτυλίσαι. ὉΔῚ 60ῃ- 
ΒΌΪΘΠΑΙ Ἰηΐογρτεῖθβ Ὑουθαμι οϑί οὈβοοθμδο ΞΙ σοί ΙΟηΪ5, αποα ἃ 
ποβίγο ἀβυγραίπ οἴδμλ ἴῃ Ρᾷο. ὅ49. ἘΠΜ, ΡτορτῖΘ βιρηϊῆσαΐ τὸ 
τῷ μικρῷ δακτύλῳ τῶν ὀρνίθων ἀποπειρᾶσθαι εἰ φοτοκοῦσιν : ἀπάθ ἢπχὶ 
ΟὈβοοηδ ΞΙσπιποαο. ΒΆΌΝΟΚ, Οἵ. δα Ἐᾳᾷ. 1981. καταδακτυλικός. 

445. πυκνῇ---φρενῇ ΟἿ. δα ΝΡ. 701]. ὟοΣ Βοογδί!ο!β τιβι 8 ΕἸ ββίτηδ, 
πΐ εὖ λεπτός. Οἵ. ΝΝ. 230. 741. 1404, Με θυτη λεπτολογεῖν 1014. 919. 

446. Ευτὶρι 415. ἐσ ΤΌΙθρμο νϑυβαβ ἃρια βοπο]αβίαση 1ΐα βουϊρέαβ, 
καλῶς ἔχοιμι, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ : ἃρυά Αἰπδπερῦμῃ Ρ. 186. εὖ σοι 
γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ νοῶ. ὈΙΝ.. ὅεπβὰβ οβῦ:; Βθὴη6 δέ ἐἰδὶ, Τ εἴο- 
»ῆο αμίοηι, εὐ οσο οἱμρῖο, 1.6. τοᾶ]6 ρεγθαῖ, αὖ τά βί τὴ8 675 [θα]. 

447. Ουδεὶ βίτηαϊδο ἰβίαβ νοξίθβ Ἰδοοτὰβ βογαϊἀθπτηηθθ ρη]θαση 86ο6- 
Ῥἰββθί, βθῃηξθῃί!ο} 15 (ῥηματίων) ᾿ταρ]ογοῖαγ. ΒΟΗΌΤΖ. 

ἐμπίπλαμαι) ἐμπίμπλαμαι Β. Δ, οσοπίτα ὙΘΡΌΪΔΠΣ ΡΥΆΤΩΤΩΒΕΟΟΓΆΙΩ, 
αὐδηι Ἔχρ!ουϊ Ποθθοκίαβ δα ῬΕγνηῖομ. Ρ. 9ῦ, 96. Οὐοηΐ. ἐμπιπράναι 
Νῦν. 1484. 1,γχ5. 811. ΤΠ οβια. 749. ὈΙΝΏ. 

448. βακτηρίου) ΤΙταΪ ας γατη οβδῦ. ΕΌυταᾶ βακτηρία ἈΠῸῚ ΒΘΙΏΡΕΥ 
ΠΟΒΙΓΟ ἸΒΌΤΡαΙαΓ. 

449. λαΐνων σταθμῶν) ΕΟτίαΞΒ6 ΘΧΤΆΡΌΪ]Δ ΔΙ ]αὰ ΕυτΊρΙ θα ἀθβατηράπμῃ. 

453. σπυρίδιον) Ηπο ερεοΐαῦ Ἰοοιβ 116 ΤΠ ουτ ἴῃ Οταΐθία 6, δ, 87. 
θεασάμενον ἔν τινι τραγῳδίᾳ Τήλεφον σπυρίδιον ἔχοντα, καὶ τἄλλα λυπρὸν, 
ἀΐξαι ἐπὶ τὴν κυνικὴν φιλοσοφίαν. ΚΌΒΤ. Ουἱ δ ἐταροραίδην 7 οορἠμμη 
ἢδθο Βρθοΐδγε γϑοῖθ τηοπαϊΐ, αᾶπι ποβίου (οῦϊθβ ἴῃ πδο ΓἈθα]ὰ ἀργοῦ, 



ΑΟΠΑΒΝΝΕΝΒΕΝ. 51 

ΕὙΡ. Τί δ᾽, ὦ τάλας, σε τοῦδ᾽ ἔχει πλέκους χρέος ; 
ΔΙΚ. Χρέος μὲν οὐδὲν, βούλομαι δ᾽ ὅμως λαβεῖν. 45 
ΕΥ̓Ρ. Λυπηρὺς ἴσθ᾽ ὧν κἀποχώρησον δόμων. 
ΔΙΚ. Φεῦ: 

εὐδαιμονοίης, ὥσπερ ἡ μήτηρ ποτέ. 
ΕΥ̓Ρ. ἼΑπελθε νῦν μοι. ΔΙ. Μάλλά μοι δὸς ἐν μόνον 

κοτυλίσκιον τὸ χεῖλος ἀποκεκρουμένον. 459 
ΕΥ̓Ρ. Φθείρου λαβὼν τόδ᾽. ἴσθ᾽ ὀχληρὸς ὧν δόμοις. 
ΔΙΚ. Οὔπω μὰ Δί οἶσθ᾽ οἵ αὐτὸς ἐργάζει κακά. 

᾿Αλλ᾽, ὦ γλυκύτατ᾽ Ἐὐριπίδη, τουτὶ μόνον, 
δός μοι χυτρίδιον σφογγίῳ βεβυσμένον. 

ΕΥ̓Ρ. ᾿ΩὨνθρωπ᾽, ἀφαιρήσει με τὴν ὉΠ} 

454. Ῥατοάϊα, νΘΥΞῚΒ ἘυτΙΡΙ οὶ 6Χχ ΤΕΙθρθο, τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τῷδε 
πείθεσθαι μέλλεις (ὃ Ἐοτί. σὲ τῷδε πείθεσθαι χρέος) ; 

455. Χρέος---λαβεῖν) ΤΑΠΡῚ Πῖο νΙἀοίαγ ἘΠ ρΡΙ 465, απδϑὶ 8Π|6 πᾶ ἃ 
ΡῬΙΟΡοβιΐο Ξεθρθ6 Δ 00115 5815 πητηΐβοθπϑ. 

457. ὥσπερ ἡ μήτηρ) ὅ36Π0] : σκώπτει αὐτὸν ὡς λαχανόπωλιν ἔχοντα 
μήτερα τὴν Κλειτώῴ. ᾿τοπίσα αἸοίαμη. 

459. κυλίσκιον Π10ΥῚ οὖ 5610]. κοτυλίσκιον ΑΙΠΘΠεοι5 Ρ. 479. εἴ εχ 6δὸ 
Ἐπαβίδίηπιβ Ρ. 1282, ὅ9. Θυοά τηοχο τθοθρὶΐ Πιπάογῆ. ΤΙτϊ πα ν υτὰ 
ΘΏΙη τοῦ κύλιξ οεΐ κυλίχνιον, αποά Ἰορτίαγ 4. 906. 

ἀποκεκρουσμένον 1101]. ἀποκεκρουμένον Ὠ)ϊη4. 
460. φθείρου) “δὲ ἴηι πιαίαηι γῆι. ΝΟΒ 8ΔῃΡΊΙΟΘ, ὄεφοπθ. ΟἿ. ΡΙαΐ. 

898. 610. Μοχ οοπίοσί ΠΙπάοτῆιιβ ἘλΠρ. ἭΞΕΙ. 4Ὅ9. ὀχληρὸς ἴσθ᾽ 
ὦν' καὶ τάχ᾽ ὠσθήσει βίᾳ. 

461. οὔπω---κακά) δοο τοῖα χρη 500]: οἷον οὐκ οἶσθα, ὅπως 
βαρὺς εἶ ἐν τοῖς δράμασι καὶ ἀποκναίεις τοὺς θεατάς. (Οὐδἴογατϊη ΡΙῸ οὔπω 
Ἰοροπάπθπτη ἔογίαββα οὔ τοι. 51. ἤδη. 42, οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα δύναμαί 
μὴ γελᾶν. 668. οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρα δύναμαί πω μαθεῖν. Ῥ]. 864. 
οὔ τοι μὰ τὴν Δήμητρ᾽ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. ΑἸΙΔ πη νᾶ ἱπίογργοίδηαι 
ἴηΠ Βοίμίαβ, ααὶ 5ῖο ᾿πίθυραῃρὶ : οὔ πω μὰ Δί᾽ (56. φθαρήσομαι): 
οἶσθ᾽ κ. τ.λ. 

4603. Οἰμίαηι βροηφία οὐίμγαίαηι, αυ.8}}5 ρα υϊθιι5. 'π πϑὰ 6586 
βοϊθί, δὰ βιυάογθιη Ῥυ]νοσθιηηιιθ δὈβίθσροπάστη. 51. υ]οδητ5 Δρ. 
Ηοιηογ. 1]. 18, 414. σπόγγῳ δ᾽ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ᾽ ἀπομόργνυ 
ἄς, Οεἴοσυτη σφογγίῳ Αἰίίοσα. ἀϊοΐαπι ΡτῸ σπογγίῳ, αἴ σφυρὰς ῬγῸ 
σπυρὰς, λίσφος ῬΥῸ λίσπος ο. ᾿ΙΓΆΠΠΙΟΙ σχινδαλάμους ΡΙῸ σκινδαλάμους 
ΝΡ}. 190. 

404. ὦνθρωπ᾽ 464]. Ὑυ]ρῸ ἀἄνθρωπ᾽. ἘΠ 6 ΠῚ ΘΟΥΤΘΟΙ ΟΠ ΠῚ ἔθοου πὶ 
ν. 9ὅ. 1010. ΝΡ. 149. Βδῃ, 172. Ρ]. 1064. Μοχ τὴν τραγῳδίαν Τεῖο- 
»λιμη Ἰπί} Προ, 

Η 2 
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ἼΑπελθε ταυτηνὶ λαβών. ΔΙ. ᾿Απέρχομαι. 40 
Καίτοι τί δράσω ; φύϑεῖ ; γὰρ ἑνὸς, οὗ μὴ τυχὼν 
ἀπόλωλ᾽. ΓΑκουσον, ὦ γλυκύτατ' Εὐριπίδη: 
τουτὶ λαβὼν ἄπειμι κοὺ πρόσειμ᾽ ἔτι: 
εἰς τὸ σπυρίδιον ἰσχνά μοι φυλλεῖα δός. 479 

ΕΥΡ. ᾿Απολεῖς μ᾽. ᾿Ιδού σοι. Φροῦδά μοι τὰ δράματα. 
ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ οὐκέτ᾽, ἀλλ᾽ ἄπειμι. Καὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν 

ὀχληρὸς, οὐ δοκῶν με κοιράνους στυγεῖν. 
Οἴμοι κακοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ᾽- ἐπελαθόμην 
ἐν πέρ ἐστι πάντα μοι τὰ πράγματα. 
Εὐριπίδιον ὦ γλυκύτατον καὶ φίλτατον, 475 
κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τί σ᾽ αἰτήσαιμ' ἔτι, 
πλὴν ἕν μόνον, τουτὶ μόνον, τουτὶ μόνον, 
σκάνδικά μοι δὸς, μητρόθεν δεδεγμένος. 

ΕΥ̓Ρ. ᾿Ανὴρ ὑβρίζει: κλεῖε πηκτὰ δωμάτων. 

ἀφαιρήσει) ἀφαιρεῖσθαι οὕτη δοοιβαῖνο Ρϑύβοηξο ἱθριταγ νυ. 654. 
Ψψεβρ. 1580. Τθβια. 298. Ἀδη. 620. 586. 600. εἴ 81101. ΕΤΜ. 

405. Τάση νϑυβαβ Ανίαπι 948. Π5] ᾳφαοα 10] εβί τουτονί. ΙΝ. 
ταυτηνὶ) 56, χύτραν, αποά 6χΧ ρτεορθά. χυτρίδιον Βα θα] Πάτη. 
469, φυλλεῖα) Οἰογηι Κοίϊα. αὶ οἰ θπ15 Θβ ταθηαϊοοσιτα. Ταηρὶ ΕλασΙρΙ- 

ἄ6Π:, οὐ] αβτηδῖου λαχανόπωλις οτϑῦ. Οἵ, Ρ]. 644. φυλλεῖ᾽ ἰσχνῶν ῥαφανίδων. 
470. ἀπολεῖς μ᾽) Οἵ. εερ. 1209. Ῥαο. 166. ΤῊ. 1078. ΑἸαυθδπάο 

ῬΙΟΠΟΙΊΘΗ. ΟΥ̓ ΕΓαγ, αὖ ΝᾺ, 1499. ἘΠ 00]. 775. Ρ]. 590. 
47]. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽) 80. αἰτήσομαι. Ἐ]ΤΊΒΙ ΘΒ σοηΐογί Ῥδο, 828. καὶ 

μηκέτι. ΤΏ Θβτη. 846. ὁ δ᾽ οὐδέπω. 
472. δοκῶν) Ποριίαηβ. ἸΤαρῳδίαν ἤδθο 6558 τηοπϑί βομο βία ν Βα 5 

εχ Εὐπριῖ5 (πθο, οὗ βοουπάσχη 81105, οἰΐδτη οχσ Τα Ιθρθο. 
475. καὶ φιλτάτιον Ἀ. ὕὕπάς καὶ φίλτατον Ἰ]ΤΩ5]. 1 Θροθαΐα ὦ 

φιλτάτιον. Οἵ. Εᾳ. 726. ὦ Δημίδιον ὦ φίλτατον. 
470. 51Π}1}15 σοηβίγποίςιο ἴῃ Ἐ4. 694, εἰ μή σ᾽ ἀπολέσαιμ᾽ εἴ τι τῶν 

αὐτῶν ἐμοὶ [ ψευδῶν ἐνείη, διαπέσοιμι πανταχῇ. 
478. Ἠοβυομυβ : Σκάνδιξ- λάχανον ἄγριον, παρ᾽ ὃ καί σκανδικοπώλην 

. τὸν Εὐριπίδην λέγουσιν, ἐπειδὴ λαχανοπωλητρίας υἱὸν αὐτὸν εἶναι φασί. ἘΠῚΜ. 
“ ΟΥ, Ἐφ. 19. μή μοί γε, μή μοι, μὴ διασκανδικίσῃς, ὉΌΪ ἰΐοτα ΓΔΠΡΊΓΟΥ 
ἘΛΤΙΡΙ 465. 

“ΞΟΠ ]ὰ8 ΟΒΟΘΡΙ. 748. ον ἐξέθρεψα μητρόθεν δεδεγμένη. ἘΠΜ. 
479. πηκτὰ) πακτὰ ΘΑ] ρου. Ιρβὰ ὑγροὶ γεσρὰ ἀδῦ Ῥο]αχ 10, 27. 

λῦε πακτὰ δωμάτων. Ῥϑεα [οττηα νυ]ἱραία υαὐξαν Ἐλπιστριάθ5 ῬΠωη. 492. 
Ογοὶ. 189., αὐ τηοηυϊέ Ἐ]τηβ] εἰ. πηκτὰ βαηῦ 7ογίιηι οοπεραφεϑ, εἴ 
Β᾽ ΤΩ Ρ]Ποἰΐον ογθ58, ΟἹ, Ἡοχηθγίοατη ΠΠπὰ 1], (. 475, θύρας πυκινῶς ἀραρυίας. 



ὡκωδρίλαθε 
ΑΟΗΛΔΕΗΝΕΝΒΕΝ. οι ὧν 

5 ἄλοα , ΄ Α 

ΔΙΚ. Ὦ θύμ᾽, ἄνευ σκάνδικος ἐμπορευτέα. 480 
3 5. ἘΝ ΟΝ τ Ν ΓΝ ἐν ἘΣ ἯΜῚ - τι 
Αρ᾽ οἰσθ᾽ ὅσον τὸν ἀγῶν ἀγωνιεῖ τάχα, 

,7ὔ ᾿ “-“ , 

μέλλων ὑπὲρ Λακεδαιμονίων ἀνδρῶν λέγειν ; 
ἕ ΄“- (οὶ .Ἶ 5 

Πρόβαινε νῦν, ὦ θυμέ. γραμμὴ δ᾽ αὑτηί. 
σ“ 3 ᾿ 

Ἑστηκας ; οὐκ εἶ καταπιὼν Εὐριπίδην ; 
5 ἢ 5 50 3, ΄ ΄, - 
Επηνεσ᾽- ἄγε νυν, ὦ τάλαινα καρδία, 480 
ΕΣ ξ δ᾽ Ἃ, 9 ΄“- 53 Ν Ν ᾽ ΄- 

ἀπελθ᾽ ἐκεῖσε, κάτα τὴν κεφαλὴν ἐκεῖ 
΄, 9 6.3 Ὁ 3 5 Ἣν “-, ὧν - 

παράσχες εἰποῦσ ἄττ᾽ ἀν αὐτῇ σοι δοκῇ. 
3) ϑ, 

Τόλμησον, ἴθι, χώρησον, ἄγαμαι καρδίας. 

480. ἐμπορευτέα) ῬΙῸ πορευτέα. ὅδ΄ῇ᾽ο Βιρτα 754. ἐμπορευόμαν. ΟΙ. 

ΒΟΡΠΟΟἾ 15 (μα. Β. 456. ξένην ἐπὶ γαῖαν---ἐμπορεύσεται. ΕἸ. 597. ποῖ δ᾽ 
ἐμπορεύει; 515 ρα δυπάθτη ἔμπορος υἱαΐογ. 

488. πρόβαινε νῦν, ὦ θυμέ) Οἷ. Βοραΐεν Αἴπθη. Ῥ. 100. θάρσει θυμέ. 
γραμμὴ) ὅ6Π0]: ἀρχὴ, ἀφετηρία, ἡ λεγομένη βαλβίς. ἐκ μεταφορᾶς 

οὖν τῶν δρομέων. ἘΕῪ. ἴπο. 490. χωρεῖ ᾽πὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς εἰς ἐμβολήν. 
Ἐπτρ. ΕἸδοίγ. 956. πρὶν ἂν πέλας [ γραμμῆς ἵκηται, καὶ τέλος κάμψῃ βίου. 

485. ἐπήνεσ) Γιαμάο 6. Αὐοτἰβῖαβ ῬΥῸ Ὀγροβαηΐῖὶ, τῷ ἥσθην ΝΡ. 
174. Αν. 570. ἐπηπείλησα Αν. 629. εἶπον ἴοο165. 265. ἐχάρην ἂν. 1748. 

ὦ τάλαινα καρδία) ὅδῖο Τυτὶρ. ΤρΡΠΐρ;. Τ΄. 844. εἷ 5βι πον Δῖεα. 1248. 

ἄγ, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λάβε ξίφος. ΒΒ. Μεά. 1242. ἀλλ᾽ εἶ" 

ὁπλίζου, καρδία. Οταξί. 460. ὦ τάλαινα καρδία ψυχή τ᾽ ἐμή. 
487. παράσχες εἰποῦσ) Οὐθτη ραγίοϊρίατη εἰποῦσα ΠΟΠΉΪΞΙ ΞΘΠΒᾺ 

ῬΓθίεο πβαυγροίυσ (οἴ. Εοο]. 159. 591.)}, αὶ 80 πος ἰοοο ΘΙ ΊΘππ5 
δϑί, βου θεπάστη ορίποσ, λέξον παρασχοῦσ᾽. Οἵ. 918. 969. 416. 498. 498. 
501. [π ᾳυϊθυβ Ἰοοΐβ ουυηΐθυβ ἀϑυγραΐυτ σου ατη λέγειν, ΠΟΠ εἰπεῖν. 
Θύδπι σοπ͵θοίαγατη οοπῆτντηδῦ ΞοΠπο]Ἰαβίθθ Ἔχ θ]οδίϊο : εἴ τε (ὅ τι ὃ) 
δοκεῖ σοι αὐτῇ ὦ καρδία εἰπὲ, παρασχοῦσα τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ ἐπίξηνον. 

Οὐοτγοχίββθ νἹἀθξαν ΠΡγαυ 5 Δ]16π|5, οαἱ ἀἸβρ Ποοτθῦ Πυρουθαΐοπ. ῬΟβεὶβ 
δεΐατη, Ξεα τοΐητιβ οἰθραπία, παράσχες εἶπέ θ᾽, γα] παράσχες εἰπεῖν. 

488. ἄγαμαι καρδίας) ὅ531ο ἄγαμαι λήματος ἘυτὶρΡ. ἈΠ65. 345. ἄγαμαι 

δὲ λόγων Ανὶῦ. 1744. ϑεᾶ ργϑοῖραθ πὸ ἔβοιῦ ΟΡ ΪΒΟΔΟΥῚ Ἰοουβ 
ΟἸΩΠΪΠΟ 511Ή1}15 ἃΡ. ΑἸΠΘη. Ὁ. 689. ἔπειτ᾽ ἀλείφεσθαι τὸ σῶμά μοι πρίω ] 
μύρον ἴρινον καὶ ῥόδινον, ἄγαμαι Ξανθίου (Ξανθία ταῦ] ἸΘρίταν ν. ὅ59), | 
καὶ τοῖς ποσὶν χωρὶς πρίω μοι βάκχαριν. (ΟΠ οΥΤΙ οἴατη ἀρία ροββαῃΐ 
ἄπο ΠΟΒΕΤῚ ᾿ρβίαβ Ἰοοὶ, [,υ8. 71. οὐκ ἐπαινῶ Μυρρίνην ἱ ἥκουσαν ἄρτι περὶ 

τοιούτου πράγματος. εἴ ΤΠ6Βπ.. 1213, οὐκ ἐπαινῶ γράδιο. 515 ΘΠΐτα 
βουῖθο οὑπὶ ΒΥ ΖΟΒΪΟ δα ΤΠοβια. Ρ. 865. ψυϊρο Μυρρίνη οἷ γρᾷδιο 
οαβα νοοαίῖϊνο. Εὖ 'π πος Ιοοο Ῥούβομο βου θοπάθτηῃ νυν] ἀθθαΐαγ, ἄγαμαι, 
καρδία, Ξεψφιθπία Τοῦτο. Θυΐθιβ ΠΟ ἈΒΒΘΠΕΙΟΥ : ΟΔΏ ΠΆΓΩ ΘΗΪΠῚ 

ἐπαινῶ γΕ] ἐπήνεσα Δ] αοίίο5 ΔΟΞοϊαΐο Ἰθοὶζαν, πα] τα Θχθιηρίατη (αποά 
Βοίδτη) οχίαϊ, ἴπ η41ὸ ἄγαμαι ΔΌΒοΙαΐα ροβίζατη τϑρουϊαΐαῦ, (δα 
βουϊρίσγατα νυϊ]ραΐατη, ἴῃ ἀθδτα σοηβθπίϊαηῦ ΠΟΥ 8 ὉΠΠΌΤ ΟἸΏΠΘΒ οὗ 
Βυϊάαβ, γοῦπυϊ, ΑπρΊϊοθ ἀἰσουθιηιβ ; ἐλαί᾽8 α φοοίΐ ἢοανγί 



δά ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ 

ΧΟΡ. Τί δράσεις ; τί φήσεις ; ᾿Αλλ᾽ ἴσθινυν 400 
ἀναίσχυντος ὧν σιδηροῦς τ᾽ ἀνὴρ, 
ὅστις παρασχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα 
ἅπασι μέλλεις εἷς λέγειν τἀναντία. 
“Ανὴρ οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμ᾽. Ἑϊά νυν, 
ἐπειδήπερ αὐτὸς αἱρεῖ, λέγε. 40 

ΔΙΚ. Μῇ μοι φθονήσητ', ἄνδρες οἱ θεώμενοι, 
εἰ πτωχὸς ὧν ἔπειτ᾽ ἐν ᾿Αθηναίοις λέγειν 
μέλλω περὶ τῆς πόλεως, τρυγῳδίαν ποιῶν ; 
τὸ γὰρ δίκαιον οἶδε καὶ τρυγῳδία. 500 
᾿Εγὼ δὲ λέξω δεινὰ μὲν, δίκαια δέ. 
Οὐ γάρ με νῦν γε διαβαλεῖ Κλέων ὅτι 
ξένων παρόντων τὴν πόλιν κακῶς λέγω. 

490. ἀλλ᾽ Δα ατα! Η Ια ηι8. 
490. 494. νυν Ὀϊπά. ΤΑΡΤῚ νῦν. 
491. σιδηροῦς τ᾽ ἀνὴρ) ἵπτὶρ. Μά. 1279. ἃ ΒΕΥΡΊΘΓΟ οοτηραΓαα8, 

τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσθα πέτρος ἢ σίδαρος, οἴ σιδηρόφρων Δ}. βοῃ. Ῥγοτα. 

ο42, Τίρυ]α5 10, 2. Ομαηι 7ογιι5 Θὲ Ὁ676 ζδγΎθιι5 1116 ζεῖ 
496. Ἐλυτὶρι 415 εχ ΤοΙθρῃο γϑυβιιβ σοιηραγανις ΒΟΠο]αβία, μή μοι 

φθονήσητ᾽, ἄνδρες “Ἑλλήνων ἄκροι, Ι εἰ πτωχὸς ὧν τέτληκ᾽ ἐν ἐσθλοῖσιν 

λέγειν. Ῥεοτι ΕΟτΊρ᾽ 415. νούβὰ αὐπταν ΑἸοχὶβ ἀραά Αἴμπεπ. Ρ. 691. δὉ 

ἘΠπβΙ οἷο ἱπαϊοαΐαβ. ὈΙΝῸ. ἙἸχογάϊτασ τὴ οτϑύϊοποπι [)]ΟΕΘΟΡΟΙ ΙΒ, 

απᾶ ταϊοποιη τϑααϊξ, ον Ῥᾶσθτι ἔθοθτιῦ. ϑυτηταα πὰς τϑαϊῦ : ες 

ΑἸΠΘπθπεῖθαβ αποβάδτη τηουῖββθ ὈΘΊ]ατα Ἰονιθιιβ 46 οδιιβὶβ ; δὲ φομοὶα- 

ἀσπάστη το πα αἰτα,, δβατιπη 6556, τ ᾿ΥΪπαὶ ἀτηρ]θοϊαπίαγ ρᾶοοθτη. ΒΕΒΟ, 

499. τρυγῳδίαν) Οοηιαάϊαηι, δῖος ἀϊοΐατη ᾳφαοα Πἰβίσιομθβ, δηΐθα α8 1 

αὐνοο ἃ ΑΘΒΟΏΥ]Ο ἱπνθηΐοο θϑϑθηῦ, ἔθοι5. ΟΥ̓ {ΠΡ 616 80] θυθηΐ ; γε] 
Ῥοΐίαβ, 404 νἱηάθυηῖδο (τρυγητοῦ) [ΘΙΏΡΟΥΘ ΡΥ Ότη ἴῃ ὨΟΠΟΥΘΤὴ ΒΘΟΟΠΙ 

ΘΔΠΌ]Θμδο δ] αβτη αὶ Ἰοσοοβθὸ οδμθυθηΐαγ. Οἵ. τηἴτὰα 886, εξβρ. 660. 
1597. Βτ. 919. 

500. καὶ τρυγῳδία) χὴ τρυγῳδία Βτυποϊῖαβ. Βροΐθ αρϑβύ δυο α5. 

γιάς Εᾳ. 516. Αν. 1444. ΑἸοχΙβ δρυά Αἴπθη. Ρ. 164. Μάλ᾽ εὐφυὴς 
ἄνθρωπος: ἐπὶ τραγῳδίαν ] ὥρμηκε νῦν. 446 ποκίγαπι ἃρυά Αἴεη. Ρ. 

117. Μείγυμα ρϑοηῃίουτμη εβῦ. Ἦν μέγα τι χρῆμ᾽ ἔτι τρυγῳδοποιομουσικὴ, 

[ ἡνίκα ἹΚράτητί τε τάριχος ἐλεφάντινον λαμπρὸν ἐκόμιζεν, ἀπόνως παρα- 

βεβλημένον, [ ἄλλα τε τοιαῦθ᾽ ἕτερα μυρί᾽, ἐκιχλίζετο. Οτίθγατῃ τηοπαξ 

Ῥογβοπιβ δή Προυῦ. 788. βεορίιβ ἱππικὴν οἴ μουσικὴν 5ἴπθ. ΔΥΓΟυ]Ὸ 

πβυσραι. Ηοο 46 οπηηῖθιβ ἈγΕθι15 σϑυτη οδύ. ΕΠΜ. 

502. οὐ γάρ κ. τ. Δ.) 5680) : ὡς ἐκ τοῦ ποιητοῦ τοῦτο. ΟΕ. 877,.378: 

508. ξένων παρόντων) 01 ογαΐ [ΠΙΟΗΥ 5115 τη ΡΪ5, 610 ἔθη ροΥ 8 ΑὙΐβ- 
ΤοΡΠμδη65. ἐαθυϊαπι ἀοοιιογαῖ ΒΑΡυ]οποβ, αὐ βαρτα αἰϊοΐαιῃ δὰ, 878. 



ΑΟΗΑΝΝΕΝΒΕΝ. ' δῦ 

Αὐτοὶ γάρ ἐσμεν οὑπὶ Ληναίῳ τ᾽ ἀγὼν, 
κοὔπω ξένοι πάρεισιν: οὔτε γὰρ φόροι 05 
ἥκουσιν οὔτ᾽ ἐκ τῶν πόλεων οἱ ξύμμαχοι: 
ἀλλ᾽ ἐσμὲν αὐτοὶ νῦν γε περιεπτισμένοι: 
τοὺς γὰρ μετοίκους ἄχυρα τῶν ἀστῶν λέγω. 
᾿Εγὼ δὲ μισῶ μὲν Λακεδαιμονίους σφόδρα, 
καὐτοῖς ὁ Ποσειδῶν, οὑπὶ 'Γαινάρῳ θεὸς, 510 
σείσας ἅπασιν ἐμβάλοι τὰς οἰκίας: 

τὴν πόλιν κακῶς λέγω) ΟΥ̓. 630. 691. διαβαλλόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν 
ἐν ᾿Αθηναίοις ταχυβούλοις, [ ὡς κωμῳδεῖ τὴν πόλιν ἡμῶν καὶ τὸν δῆμον 
καθυβρίζει. ῬΘομο]ϊακία δα ν. 956. τούτους γὰρ (τοὺς Βαβυλωνίους) πρὸ 
τῶν ᾿Αχαρνέων ᾿Αριστοφάνης ἐδίδαξεν, ἐν οἷς πολλοὺς κακῶς εἶπεν. ἐκωμῴδησε 
γὰρ τάς τε κληρωτὰς καὶ χειροτονητὰς ἀρχὰς καὶ Κλέωνα παρόντων τῶν ξένων. 

04. αὐτοὶ) δοίδ. 81. ἼΠοβτη. 472. αὐταὶ γάρ ἐσμεν, κοὐδεμί᾽ ἐκφορὰ 

λόγου. Ῥ]αΐο 1,6 σ5. 8390. αὐτοὶ γάρ ἐσμεν. 
Ἡδβυοῆπιβ : Ἐπὶ Ληναίῳ ἀγών: ἔστιν ἐν τῷ ἄστει Λήναιον, περίβολον 

ἔχων μέγαν, καὶ ἐν αὐτῷ Ληναίου Διονύσου ἱερὸν, ἐν ᾧ ἐπετελοῦντο οἱ ἀγῶνες 

Αθηναίων, πρὶν τὸ θέατρον οἰκοδομηθῆναι. 

δ0. οὔτε γὰρ φόροι ἥκουσιν) ϑ6Π0] : χειμῶνος γὰρ λοιπὸν ὄντος εἰς 
τὰ Λήναια καθῆκε τὸ δρᾶμα. εἰς δὲ τὰ Διονύσια (τὰ μεγάλα 56 τὰ κατ᾽ 
ἀστὺ) ἐτέτακτο ᾿Αθήναζε κομίζειν τὰς πόλεις τοὺς φόρους, ὡς Εὔπολίς φησιν 
ἐν Πόλεσιν. ὕὅπαε ἠρινὸς πόκος ἐ0Ή 517. Ὁ ΦΥ͂ ὃ. ΘΟΤΉ]ΟΙΒ, οἵ ἔογίδββθ ἃ 

ἴρβο Ευρο!άςβ, Ἰεριὰς ἀϊοία ἔα] βία {ὙΠ Ὁ} Ῥοπβῖο. ῬΠοίπιβ : ἠρινοῦ 
πόκου : ἐπὶ ἔαρος οἱ φόροι ἐφέροντο. [ὑϑάθτη “υδηπᾶτη οουτπρία Ππαρθῖ 
Ἡ πυ ΠῚ ρίοββα. Οἱ [ουΐαββθ τοβροχογιηΐ ει ποβίγατῃ ἴῃ Ανιὺ. 714. 
ἰκτῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν ὥραν ἀποφαίνει, Ι ἡνίκα πεκτεῖν ὥρα 
προβάτων πόκον ἤρινόν. ἴπ απο Ἰοοο ΟΥΘα 116 Θϑὲ σοτηϊσιτη δα ἰδίῃ 
τυϊ θα! ῬΘηβίο ποτα γϑυμᾶτη ασθίθ 8]] 5 15ξθ. 

507. περιεπτισμένοι) 56Π0] : οἷον ξένων ἀπηλλαγμένοι καὶ καθαροὶ ἀστοί. 

κυρίως πτίσσειν ἐστὶ τὸ κριθὰς ἢ ἄλλο τι λεπίζειν καὶ καθαροποιεῖν. ἔνθεν 
καὶ πτισάνη. 

508. Ναμι ἱπφιιίϊηας οἸμηιαηι οἷυΐμηι ὑοοο. ΑἸΡΊοΘ, ἐλ λμβᾷ. 
Ξ0Π0] : μέρος γάρ ἐστι τῶν πολιτῶν οἱ μέτοικοι εὐτελὲς, ὡς τὰ ἄχυρα τῶν 

κριθῶν. ἴῃ Θοαάρτα ρουβίαϊ τηθίδρ μου. 

509. ἐγὼ δὲ μισῶ) Επτρ. Οτοβῦ. 617. ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖκας 
ἀνοσίους. ἘΠ.Μ. 

510. Οὗ, Νυῦ. 1489. ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἰκίαν. 

511. σείσας) Τπαογά. 1, 128. οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε 
ἐκ τοῦ ἱερου τοῦ Ποσειδῶνος ἀπὸ Ταινάρου τῶν Ἑΐλώτων ἱκέτας, ἀπαγαγόντες 
διέφθειραν" δι᾿ ὃ δὴ καὶ σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν γενέσθαι 



50 ἈΝΙΒΤΟΡΗΛΑΝΙΝ 

5 ΄ 5 3 ᾿ 

κἀμοὶ γάρ ἐστιν ἀμπέλια κεκομμένα. 
ἌἊἌ Ν ἿΝ Ν ω 5 Ν. Ψ 

τὰρ; φί οι γὰρ οἱ παρόντες ἐν λογῷ, 
, “-“ Ψ' 

τί ταῦτα τοὺς Λάκωνας αἰτιώμεθα ; 
ΤΣ ΛΩΝ Ν ",ὰ ὃ. Ἃ, ᾿ ΄ 7, 
ἡμῶν γὰρ ανὸρες, οὐχὶ τὴν πολιν λέγω: δ1Ὁ 

΄, “δ Ὁσ 5. Ν “ 7, 
μέμνησθε τοῦθ΄, ὅτι ουχὶ τὴν πολιν λέγω" 

ἀλλ᾽ ἀνδράρια. μοχθηρὰ, παρακεκομμένα, 
ἄτιμα καὶ παράσημα καὶ παράξενα, 
ἐσυκοφάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσκια: 

ν Σπάρτῃ. ΝΊΤΑΙ ΤΠ] ἰδηΐα νἱ οοποιιββα δϑί [εἾϊὰ5, ὥστε οἰκίαν μηδεμίαν 
τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἀντίσχειν, ἀποΐογα Ῥαιβδηϊα 7, 35. πο του 
τηοίιπ, Ο} 15 τη θυ] ποξίου ἴγ5. 1142. ΟἸντηρί 15 77. ΠΟ αυδγίο 
ΘΥ̓ΘΏΪΒΒ6. πᾶιγαῦ ΠΙοάογιβ ιοαϊαβ 11, 69, Μογατη 60 1080 [θιηροΥ8 
αὰο δοΐὰ θεὶ Πδοο απ], τιᾶστιο τηθία ἐθηθ δ πίιν Τ,ΔΟΘἀθουη ΟΠ] Π6 
ΒΙΠ1]1 οἷα 6 ̓ζθγατη ΟΡΡΥΙ το πίατ : ῬΥΟΧΙπηδ ΘηΪπ ϑοβίαϊθ οὖ ΒΙΡΘΙΊΟΥΙ 
Πΐθτηδ ἐγθαπθηΐθβ [θυ Γδ8 τη τι8 ΡΘΥ πΠΙνΘΥβᾶτη ἴθσα (ὐσϑθοίδτη ΘΧΒΈΠΕ556 
Βοητ5 6χ ΤΠπου 46 8, 87. 89. Ἐπ ἴῃ δῃῖτπο παρα ροοία. ἘΠῚΜ. 

19. οἱ παρόντες ἐν λόγῳ) Αν. 90. ὦνδρες οἱ παρόντες ἐν λόγῳ. Ἐδατ. 
ἈΠ65. 147. τίς δῆτα Τρώων, οἵ πάρεισιν ἐν λόγῳ ; ΚΟΞΊΤ. 

514. αἰτιώμεθα) στη ποθι ἀοσυβδίν 15, τι αἰτεῖσθαι, ἀφαιρεῖσθαι ὅτο. 
515. οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω) Οὐδπία Ποο 5ρεοΐαζοττιη ᾿που]οαΐ πηθτπ σΊθθ, 

6 ΤΟΓΒΙΒ ΟἸΘοι γ6] ἀ11π5 αυϊβρίασα οὐαῖου ἀπΐ Ἐυοορῃϑηΐα 5101 ἀἸ δ Πα 
᾿πηρηραῖ. Ὑιάς δὰ 878. ΒΟΊΤΗ. 

517. ἀνδράρια) Ποηιμμοϊοηθ8, ῬῸΥ ΟΘοπίοτηρίαμη, τί] ἀνθρωπαρίω ῬῚ. 
416. ΒΌογμᾶ ἀνδραρίοισι τοπςπροᾶδα νιἀθίαν οἵ Ῥαο. 5]. π01 Ἰοριξασ 
ἀνδρίοισι. 

παρακεκομμένα αὐἀμιίζογίπα, αὐ δι. 718. ὅδοῖοὶ : ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
ἀδοκίμων νομισμάτων, ἅπερ παράτυπα λέγεται καὶ παρακεκομμένα. 

518. παράσημα) Ῥγαυώ ποΐῶω. 
παράξενα) ΙΧ ΑἸοἱ ροΐοβῦ σαδτη Βθθρ6 ΠουΛΙΠΙθα5 ἴῃ οἰνιζαΐα ρΡο- 

τοηθιι5, γ6] ὉΠΠΟΘῈΙ 5101 Ἰη!οβίβ, ξενίαν ΘΧΡΥΟ ΤΥ Ὁ ΟομοΙ. ἤδο 
ΒΌΒΡΙΟΙοπΘ. ποΐδίι" ΟΡ ΠΙβοάθσυηιβ ᾿ηΐθυαβ ν. 704. Τυχθοθβίαθβ Αν. 
11. 764. 1527. Αοεβίου 31. ϑριπίματιβ 762. Τυγουγριιβ 1296. 
Ατοπθάριαιιβ ἤδη. 418. ΟἸθορμο 081]. 1598. Τπίσερηθβ ἃ Ρ]αΐοπθ 
Θοτηἶοο ἀρὰ 50Π0]. δὰ Αν. 791. ΟἸθορῃπομίθπι ἃ ἘλασΊρΙθ ἐΠΡῚ ἴῃ 
Οτ. 902. οοηβοί ὐδθοιβ οἿ5 πο ῬΥΘ5, ὉΡῚ ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠ6 ΑΥΡΊ ΟΣ ΤΩ 
᾿πποϊξαγ ογαΐοι ᾿Αργεῖος, οὐκ ᾿Αργεῖος. ὉΠ.Μ. 

519. Ηδο πιὰ] δοσθρογιηΐ Ἰηϊουργθΐθβ. [δηἰ Ποίπμη 1π06}}1 οαιιϑα 
ΘΧΟΙΌΘΡαηΐ ΜΕρΆΓΘΗΒΕΒ. Επο5 ἴῃ δῃηΐπιο μαθυϊῦ ποβίοι Ῥαο. 999, Καὶ 
τὴν ἀγορὰν ἡμῖν ἀγαθῶν Ι ἐμπλησθῆναι, μεγάλων σκορόδων, Ι σικύων πρῴων, 

μήλων, ῥοιῶν, [ δούλοισι χλανισκιδίων σμικρῶν. ΕΠΜ. Ἀδεάάο: Μεσα- 

γϑηϑζιηι ἴαηας ἀἰοἤογοῦαμί (ΑΠΡῚ : ἐη7ογηιοά ἀρ᾿αἷηδ) αὐ Ῥα]1ο6 γεπάθ- 



ΑἈΑΟΗΑΒΝΝΈΝΒΕΝ. δ 

κεΐ που σίκυον ἴδοιεν ἢ λαγῴδιον 520 
ἢ χοιρίδιον ἢ ἢ σκόροδον ἢ ἢ χόνδρους ἅλας, 
ταῦτ᾽ ἣν Μεγαρικὰ κἀπέπρατ᾽ αὐθημερόν. 
Καὶ ταῦτα μὲν δὴ σμικρὰ κἀπιχώρια, 
πόρνην δὲ Σιμαίθαν ἰόντες Μέγαράδε 
νεανίαι κλέπτουσι μεθυσοκότταβοι: δ25 
καθ᾽ οἱ Μεγαρῆς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι 

τοηΐαγ. Ὑιά46 βεαποπίϊα. Τμιοσπτὰ ἰπθ παπᾶ ἄπθ16 [λοϊθθαῃΐ αὐδά- 
ΤΡ] Δἴογο5 δ] αξτηοαϊ τηο]θβίὶ. (Οδίογιτη συκοφαντεῖν γαϊοΐ 1.4. φαίνειν, 
αἴ τηΐτὰ 549. 819. 912. ὅσο. 

520. σίκυον) σίκυος ο5ΐ πιοϊορεροη. ΑἸΡΊΙΟΘ, πηιθίοῃ. 

521. χόνδρους ἅλας) χόνδρους ἁλὸς ν]ρῸ : ὉΌῚ οχ Αἰἰοοττιπὶ οοη- 

βαδία!πθ βαϊξθτη τΘΒΟΥ Ὁ] ἀθὈοθαΐ ἁλῶν. ΠΗ θβυομῖαβ : Χόνδροι ἁλῶν: 
παχεῖς ἅλες: 1485 Χόνδρος: τοῦ στομάχου τὸ ἔντερον: καὶ χόνδροι ἁλῶν" 
θρόμβοι, παχὺς ἅλς. ϑ'εαἃ γογὰ βογρίατα ἀθθθίαν πο Πάταθο ῬΠΟΘΠΙοΙ5 
ΟΟΙοΡΒμοπΙ ἀριά Αἴπθη. Ρ. 3559. Δότ᾽, ὠγαθοὶ, τι τῶν ἕκαστος ἐν χερσὶν 

ἔχει, κορώνῃ: χᾶλα λήψεται χύνδρον. ΝΙΤΗΙτΓατΩ χόνδρος ῬτῸ δα ]θοῖνο 
ἀξαγραΐασ. Νβο ἀυθιΐαυ! ροΐεθὶ ἡαὶπ βουϊρίασαετη απδπιὶ ΤΘΡΟΒῸΪ 
Βαθαοσς 5000]. 15 οπίτη αἱ ; Ἢ χόνδρους ἁλός: οὕτως οἱ ᾿Αττικοί. 
Αἴφὰϊ ἴῃ νυ]ραΐα Ξοτρίασα ΠῚ} ΑἸΓΟΟΥτα Ῥτοργίατη εβδί. (ουι- 
ῬαΓΑΓν τη χονδρότερος ἴῃ ΕΓΘΑΘΙΊΟΙ ἸΟΧΊΟΟ τηδηπ8}} ἱπάϊοαΐ Θ᾽ οῃννοῖρ- 
Ἠφοιβοσαβ δα ΑἰΠποπθοαση. (ὐφοΐογατη χόνδροις ἁλσὶν ΟΡροπαπίυτγ λεπτοὶ 
ἅλες. Νοβίοσ ἃρπα βοΠο]. δά. γεβρ. 1919. Ῥοιπισθῖ 6, 65. εἴ Αἴμεη. 
Ρ. 367. καὶ πῶς ἐγὼ Σθενέλου φάγοιμ᾽ ἂν ῥήματα ; | εἰς ὄξος ἐμβαπτόμενος, 
ἢ λεπτοὺς ἅλας; ἘΠΜ. ἘΘΟΘΡΙ οπιθπάδίοποιη ΕἸ ΤΉ5]611: ἅλας, ααδτη 
οοπῆττηαν! Β., ἴῃ 400 εξ χονδρὰς ἅλας. ΠΙΝῸ. Ααάςθ Αγοβαβίγαίιμη 
8Ρ. Αἴμθη. ρ. 9521]. ἁλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας. ΑἸδοχίη Ρ. 934. σμήσας 
τεχεπτοῖς ἁλσί. Θ΄ταΙΠογ ποβ, γοοζ-βαϊί, ἰμηιρ-5αἰξ. (ὐδΐοσιτη οἵ. 760.701. 

524. Σιμαίθαν) 1)6 ΒοοΥ(Ι5 ΜΟΡΆΓΘΗΒΙΌΤ5 ῬΓΟΥΘΥΌΙΙΠῚ ογαΐ Μεγαρικαὶ 
σφίγγες, ἀ6Θ απο δυϊάαβ οἵ Ηθβυομῖαβ, αὖ τηοποῦ Ε]τηβ]θιβ. Νοτηθη 
Σιμαίθα, φτοάαοία αὖ ΠΟ Ὁ] τ τὰ δὲ ἀπίθροπα]πηα, ἸορΊ ταν ἀρ. ΤΉ θοοτιξ. 
2, 114. Σύμαιθος ἴᾶτηθῃ ἢμνΠ 510} ποτηθη 5υ}}.ὰ θα ΡῬυῖπηα οογτθρία 
αἰοιταγ ἃ Ροϑίβ ΓΔΕ] η15. 

525. μεθυσοκότταβοι) Εὐγὶλ οῳὦ οοἰΐαῦο, ἀΘ ἀὰο πο ὃχ 5160 1}118 
οὐἱαηο, ο]αβαιθ που θτὴ ΡΌΠΟΙα ογαμΐ, ν]46 50Π0]. δα Ῥαο. 843. 

520. πεφυσιγγωμένοι)͵ 1}ηΠωἰ, ἰγα {μηιθηΐοβ, οιφαοογϑαΐΐ, παδβὶ 
πεφυσημένοι. ὅ6Π0] : φύσιγξ λέγεται τὸ ἐκτὸς λέπισμα τῶν σκορόδων, ἡ 
φυσίγγη. ἔπαιξεν οὖν τοῦτο εἰς Μεγαρέας, ὅτι πολλὰ σκόροδα ἔχουσι. ΟΥ̓, 
Ῥᾳο. 240---249, Πυ]τ5 140, 521], 76]. 

1 
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ἀντεξέκλεψαν ᾿Ασπασίας πόρνα δύο" 
κἀντεῦθεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου κατερράγη 
Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαικαστριῶν. 
“Ἐντεῦθεν ὀργῇ Περικλέης οὑλύμπιος 50 
ἤστραπτ᾽ ; ἐβρόντα, ξυνεκύκα τὴν Ἑλλάδα, 
ἐτίθει νόμους ὥσπερ, σκόλια γεγραμμένους, 
ὡς χρὴ Μεγαρέας μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν “ἀγορᾷ 

μήτ᾽ ἐν θαλάττῃ μήτ᾽ ἐν ἡπείρῳ μένειν. 

527. ᾿Ασπασίας) (δηϊξντιβ ᾿Ασπασίας ΠῸΠΝ ἃ πόρνα Ῥεπάείξ, Ξβά 8Ὁ 
ἀντεξέκλεψαν. Νοβίου Εᾳ. 1149. “Αττ᾽ ἂν κεκλόφωσί μου. , εβρ. 1369. 
Τῶν ξυμποτῶν κλέψαντα. [ἴὰ Ξεορίξβιτηθ. δ εῦθα Αἴμθμθὶ ξαπέ : Καὶ 
᾿Ασπασία δὲ ἡ Σωκρατικὴ ἐνεπορεύετο πλήθη καλῶν γυναικῶν, καὶ ἐπλήθυνεν 
ἀπὸ τῶν ταύτης ἑταιρίδων ἡ “Ἑλλὰς, ὡς καὶ ὃ χαρίεις ᾿Δριστοφάνης παραση- 
μαίνεται. ἘΠ)Μ. Ριπάαγ. ΟἹ. 1, 98. ἀθανάτων κλέψας. ΜΙΤΟΗ. 

580. Περικλέης οὑλύμπιος) ΟΥ̓αϊππι5 ἀρ. Ῥ]αΐαγοῖι. τη ῬετΊοΙα 18. ὅ 
σχινοκέφαλος Ζεῦς ὁδὶ προσέρχεται | ὃ Περικλέης. Ιάοτη 1014. 8. Στάσις 
δὲ καὶ πρεσβυγενὴς Κρόνος ἀλλήλοισι μιγέντε μέγιστον ἰ τίκτετον τύραννον 
[ ὃν δὴ κεφαληγερέταν θεοὶ καλοῦσιν. ΘΙτηΠ ΠΕ Υ Αβραξῖα, αὖ ἸΧΟΥ͂ 688, 

Ἥρα εἴ ᾿᾽Ομφάλη εἴ τύραννος ἴπι ΘΟΤΩΙΟΟΥΊΤΩ ΞΟΙΙΡΕ5 ΔΙ ΙΘθαΐῖ. ΟὙΔΕΙΠῸΒ 
1014. 24. Ἥραν τέ οἱ ᾿Ασπασίαν τίκτει καταπυγοσύνη Ϊ παλλακὴν κυνώπιδα. 
ἈΑΔ46 50}0]. Ρ]αΐοηϊβ Ρ. 391. Κρατῖνος δὲ ᾿Εμφάλην αὐτὴν (Ξ6. ᾿Ασπασίαν) 
καλεῖ Χείρωσιν, τύραννον δὲ Εὔπολις Φίλοις. ἐν δὲ Προσπαλτίοις Ἑλένην 
αὐτὴν καλεῖ. ὁ δὲ Κρατῖνος καὶ Ἥραν, ἴσως ὅτι καὶ Περικλῆς ᾿Ολύμπιος 
προσηγορεύετο. ἴα Θῃΐπι οτηθηάεαν! Ἰοσυτη ΜΘ ΠΕΚ. υο]. 11. Ρ. 148. 

δ31. ἤστραπτ᾽ ἐβρόντα) Ἦτο ταβριοῖέ, τί νιάθξαγ, Θυπ Π]ΠΙ πτιβ [πβέ, 
Οταῖ. 19,10. Παηο υἵηι οἱ οοϊογιἑαΐοηι ἐπ Γογοῖο αὐηιγαίμν Εωροῖϊδ 
(ᾳαθτη νἱά6 ἀρ. 56}0]. δά 530), λαπο γιεἰηιϊηδι8 “Τγἱδίορηαπεβ σοπιρατγαΐ, 
λέξο 68ὲ υογὸ αἰϊοοπαϊὶ Καοσιέα. 

538. μήτε γῇ Βοπίϊειιβ. μήτ᾽ ἐν γῇ ΌΤΙ οὐηηθβ. [Ι͂Ὰάθπὰ νἱ πὶ οἔ 
Ιῃ Ἐᾳ. ν. 610. [μαῖα βοο τη ΤΙ ΟοΥθοπτ5 ΠΟΘΙ ὨΟΕΙΞΒΙ ΠηΌΓΩ, 
οὐ] 5 ̓πἰτατη 5ῖς ἀαΐ ΞοΠ0]: ὥφελες, ὦ τυφλὲ Πλοῦτε, | μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν 
θαλάττῃ, [ μήτ᾽ ἐν ἠπείρῳ φανῆναι, [ ἀλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν [ κἀχέροντα' 
διὰ σὲ γὰρ | πάντ᾽ ἐν ἀνθρώποις κακά. ΟΥΠΊΘη 5ΟΠΠοοῦ ΟὈ]εοογαξ ῬΈΥΊΟ165 
ΜῈ ΡΥ οηβίθαβ, αποα Ξδογατη ΤΘΡΊΟΠΘΤη ΘΟ]ΘΠ4ο νἱοϊαββθηΐ, δὲ {γ8ῃ8- 
ἔαρ αβ Βουύνοβ σθοθριββοηΐ. Τπας. 1, 199. 

μήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ) ἘοΥΪ τηθπίϊο ἔδοθίθ δαπηβοθίασ, σαΐα ἴπ ἀθογοΐῖο ἢΠ]|Ὸ 
Μορδγθηβιθυβ ἰηϊοσγαϊοΐατη οταΐ μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ 
᾿Αθηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ ᾿Αττικῇ ἀγορᾷ, αἴ αἷὲ ΤΗπογαϊά65 1, 159. 
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- ε “ ᾺῸ; ’ὔ 

Ἐντεῦθεν οἱ Μεγαρῆς, ὅτε δὴ ᾿πείνων βάδην, 
3 ἊΝ ϑ 6, 

Λακεδαιμονίων ἐδέοντο τὸ ψήφισμ᾽ ὅπως 530 
μ ἃς ᾿ Ν ᾿ ἥς ἢ 

μεταστραφείη τὸ διὰ τὰς λαικαστρίας" 
5» 5 , ε - ,ὔ Ψ», 

κοὐκ ἠθέλομεν ἡμεῖς δεομένων πολλάκις. 

Κἀντεῦθεν ἤδη πάταγος ἦν τῶν ἀσπίδων. 

Ἔρεῖ τις, οὐ χρῆν: ἀλλὰ τί ἐχρῆν εἴπατε. 540 
5» ὔ . 

Φέρ᾽, εἰ Λακεδαιμονίων τις ἐκπλεύσας σκάφει 
» ’ὔ΄ νς , ᾿., 

ἀπέδοτο φήνας κυνίδιον Σεριφίων, 
΄ ΕΣ ,ὔ 3 -“ “ 

καθησθ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν ; ἢ πολλοῦ γε δεῖ: 
ᾷς 7, ͵,ἷ Ἃ » ᾿ 7, 

καὶ κάρτα μένταν εὐθέως καθείλκετε 
“-“ 3 Ἃ , 

τριακοσίας ναῦς, ἦν δ᾽ ἂν ἡ πόλις πλέάα δ4 
7 “-“ ᾽ὔ “-“ 

θορύβου στρατιωτῶν, περὶ τριηράρχου βοῆης, 

535. βάδην) ϑ'οπδῖηι. δ οχίγοτηδ ἴδτηθ ΜΙΘραγθηβίαση οἵ. ἰηΐγα εἴ 

Ῥαο. 488, 

537. τὸ διὰ τὰς λαικαστρίας) ΑἸίατα ρῬγεοίογθα οὖ παπᾶ ἀα016 γθυατα 

οαθξαπη, απ85 Ῥοιίοίθτη δὰ μος ἀθογεΐυτη ἔδοϊθη στη Ἰπη)]ουξ, ΠΘΙῚΡΘ 

αἀγεγβαα ΡΗΪαΙδο Τογαπδιη οὖ 5πᾶτη ᾿ρβῖαβ ἴῃ τ ρῈΌ]1οα, σΟΠ ΔΙ ΠΟΉΘΤα 

ῬΘΙΙΟα]ΟΒΆΤΩ, οβίθηαιξ ποβίου ἴῃ Ῥᾳο. 605--- 612. τὉ] Ῥουῖοϊοβ ὈΘΠ ]τὰ 

δχοϊζαββθ ἀγρυϊία, ἐμβαλὼν σπινθῆρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος. 

598. ψιάς ΤὭυογά. 1, 199. 

540. Ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν) 5680] : καὶ τοῦτο ἀπὸ Τηλέφου Εὐριπίδου. 

ἐρεῖ τις ὅτι οὐκ ἐχρῆν πόλεμον κινῆσαι τοὺς Λακεδαιμονίους. τί οὖν ἐχρὴν 

αὐτοὺς ποιεῖν εἴπατε. ΚΕ χρῆν εἴ ἐχρῆν ἴπι ἱπηρετίεοίο ΒΟΥΙΌΙ ποΐατῃ δβ, 

542. ἀπέδοτο φήνας) [)οἰαίμηι υοπαϊἀϊ58οί. ΟἿ, ὅ19---ὅ22. 

κυνίδιον Σεριφίων) ϑοτίρπαβ ογαΐξ ἴπβα]α ν]]Π]βεῖπια ΞῈ} ΑἸΠΙΘΗΙθηβίατα 

᾿τηρουῖο. ΙοῖΌ ααΐοπι : 5ἰ 415 [Δ οΘ ἀθοππομῖα5 γ6] ΘΘΥΊΡΏΪΟΒ ΧΘ Πα αδ 

Ἰανιββίτηα ρυϊναββθῖ, ΔΏΠΟΝ ΘΟ ῚΡΉ 5 ΟΡΘΠι {Π|556 5. οοπίτα [,δΔοράε- 

ταοπῖοβ ὃ ΕΥΡῸ οὖ 1,8 οθ ἀϑουηοὩο5 ραϊδπάατη δϑῦ ππουϊῖο ΜΙ ΘΡ ΥΘΗΒΙθα5 

ΟΡΘῖα [ογαπίθβ Ὀ6]Πιτὰ πιονῖββθ. Βα. 

43. ἢ πολλοῦ γε δεῖ) 300] : καὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. 

548. τριακοσίας ναῦς) ἹΝ᾿πλΐίστιτα ΑἸΠΘμΐθηβοβ ἢογθηςθι5 τοῦαβ ἔγο- 

οοηΐαβ πᾶγοβ Εἶν ἐγισθτηθβ ἱπείσιιοίαβ Πα θΘ 6 ΒΟ] απί. “ΞΟΠ Π6Β Ρ. 

51, 82. τριήρεις δ᾽ ἐκτησάμεθα πλωΐμους καὶ ἐντελεῖς οὐκ ἐλάττους ἢ 

τριακοσίας. ἰἀΘηὶ πανίαπι Πατη 5 {Γδα ταν ἃ ΤΠποΥ α1ά6, Τοτμ᾿βίμθῃθ, 

Αὐϊβεάθ, εἴ 1115, χαόσαπι ἰοοα οΟ]]Θρὶς ΜΙ Θαγβιαβ 46 Εογίαπα Αἴποῃ, 

5: ΚΟΡΊ. 
546. περὶ τριηράρχου βοῆς) ὅϑ'61Π|0]: θορύβου βοώντων περὶ τοῦ δεῖν 

τριηράρχους εἶναι. ἴὕπάο Ἰοροηάμσμι [ογίαββο τριηράρχων. 
ἘΠΩ 
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μισθοῦ διδομένου, Παλλαδίων χρυσουμένων, 
στοιᾶς στεναχούσης, σιτίων μετρουμένων, 
ἀσκῶν, τροπωτήρων, κάδους ὠνουμένων, 
σκορόδων, ἐλαῶν, κρομμύων ἐν δικτύοις, 0 
στεφάνων, τριχίδων, αὐλητρίδων, ὑ ὑπωπίων" 
τὸ νεώριον δ᾽ αὖ κωπέων πλατουμένων, 

ὅ47. τπιαλλαδίων) 00] : Παλλάδια ἐν ταῖς πρώραις τῶν τριήρων ἦν 
ἀγάλματά τινα ξύλινα τῆς ̓ Αθηνᾶς καθιδρυμένα, ὧν ἐπεμελοῦντο μέλλοντες πλεῖν. 

548. στοιᾶς) στοᾶς νυ]ρῸ, 564 Δ]ζθσδτη ζΟΥΤηδτη ἴθ Παρδθῖ ποβίθυ 
Ἐς Ο]. 676. 688. 686. Οεΐογυτη τοῖα οοπβθί ΞΟΠ]. Ηϊο 1π:6]ΠΠΡῚ τὴν 
ἀλφιτόπωλιν στοὰν, ΠδΤη ΤηΘΠοΥαΐ ποβίου θιϊδτη ἴῃ Ἐπ ο]. 686. ἘΠΤΜ, 
«“αυχέα ΡΙΓΕΘΌΤη δα οσαΐ, ἃ Ρϑυῖοϊθ οοπβίγαοζα. 

549. τροπωτήρωμ) τροπωτὴρ 56 τροπὸς ϑίγμρι5 οταΐ Ἰούαμη 40 
ΤΠ 5 84 βοδίτηιτη Δα] ραθαΐασ. Ὑιάθ δα δδ38. Ἠογλοῖιβ Οα, ἅ. 
782. τροποῖς ἐν δερματίνοισι. 

δῦ0. Ηξθο δηΐϊπη οτηηΐδ ἴῃ τη ΠΠἸατὴ Ῥτοβοϊβοθηΐθϑ οηθ τα ΞΟ] θθαπέ. 
Οἵ. Εᾳ. 600. ἐν δικτύοις τοίετ μά ππὶ απ δα σκορόδων εἴ ἐλαῶν. ' 

51. τριχίδων) τριχὶς 65 ΔΡΌΔΙΤη ΘΘΠΘΙΙΒ ῬΙΞΟΙΟΆ]αΒ, ᾿ζὰ ἀἸοΐαβ ἃ 
τ] {15 οββιῦθαβ. ΟἿ. Ἐᾳ. 662. ἘϊοΙ. ΤᾺ 

αὐλητρίδων) πο, πξ ὀρχηστρίδες, σοτηἸΞΒΔ ΠΟΠΙθτι5 Ἰηέουθββα ΒΟ] αηΐ. 
ὑπωπίων) Θιρε δ, αἰ Ἰπζου πδαΐαβ τατ α]ζαοξοβ. οἵ στῖχϑ ἀθα!οβ. 

02. κωπέων) κωπεὺς οεῷ ἤρσπμηι γόηῖο 7αοϊμπαο Ἰαἀοπδιηι. 600] : 
τῶν εἰς κώπην ξύλων ἐπιτηδείων. ἩΘΞγΟΒΙαΒ : κωπεῖς, τὰ εἰς κώπας εὔθετα 
ξύλα. ΟἿ, 1,γ8. 422. ἐκπορίσας ὅπως Ϊ κωπῆς ἔσονται. Ἠ οτοάοί. ὅ, 28. 
ἵνα ἴδη τε ναυπηγησιμός ἐστι ἄφθονος, καὶ πολλοὶ κωπέες. ᾿ΤΠΘΟΡΉΓΑβέι5 
1.1. ». 1706. οἱ τοὺς κωπέας ξύοντες. ΜΟοχΧ πλατοῦν εϑὲ ἐπ μαϊηιμίαδ 
αἰθαξοῖα)6 ν 6] ἰκθυΐγαγο, ἃ πλάτη ραίηιμϊα γοηι. Μόοπθο ΟὈϊΐο γουθᾶ 
Ῥοβίζθμηδ βοπο]δβίο δα ἢ. ν. καὶ κώπας ἁρμοζόντων, ἵνα ἴδωσιν εἰ ἐντρέ- 
χουσι τοῖς τρήμασι, ΄186 ΘΠ ΠΒ] Πᾶτη,ς ΟἸΤῚ ῬΙο θη β ΘΟ ΡΟΓ ΘΠ, 
Τοίθγσαπα αββθ δα τροπουμένων 564. νΕΥΞα, ΠυδΠα] θα πὶ ἸΟΘῸΠῚ τηδ]6 
Ἰηξ6]]6χιῦ οΥΑΠΥπΊδί οι. 

59. τύλων) ὅΞ9Π0] : τῶν ξυλίνων ἥλων. 
θαλαμιῶν Α, ἃ Ξοουπᾶξ τπᾶπὶ Β, οἱ αἴ νἱἀθίυγ ἢ. Ὑαϊ]ρὸ θαλαμίων. 

ὭΙΓΝ. θαλαμιῶν οἰ Βγπποϊκῖπβ, αὶ ἃ ταοῖο ἔθιαπῖπο θαλαμία 1η- 
θοῦ! τϑοΐθ τηοηρί. θαλαμίων τανοοανις ΕἸΤΩΒ] 6 5, ααϊρρθ ααϊ ΡΙῸ 
Δα] θοῖγο δοοϊρεγοῖ. Βυθαπάϊομάμπτη δαΐοα κωπῶν, αὖ ἴῃ Ἠεβυομῖ 

Β]οββᾶ : θαλαμίαι κῶπαι αἱ κατωτάτω: καὶ οἱ ταύτην ἔχοντες τὴν χώραν, 
θαλάμιοι λέγονται. ϑ64 ἴῃ Ῥαο. 1232. διεὶς τὴν χεῖρα διὰ τῆς θαλαμιᾶς 

(ΟΡ Ὶ τροῖα Βυπηοκίαβ θαλαμίας) Ξυρθαπαϊεπάμστη ὀπῆς, πᾶτα 46 ἴογα- 
ΤΩΪΠ6 10] ΔρΊ αν, ῬΘΙ 4ιοα Τοιηπβ Θχβουϊσαι, αὖ [πὶ Ἡοτοάοί! ἰοοο 5, 33. 

τοῦτον δῆσαι διὰ θαλαμίης (βο. ὀπῆς) διελόντας τῆς νεός. ΟἿ. 5680]. 

δα ἤδη. 1074. καὶ θαλαμία ὀπὴ, δὲ ἧς ἐξέρχεται ἡ κώπη. ὅ08Π0]. δα Ῥαο, 
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τύλων ψοφούντων, θαλαμιῶν τροπουμένων, 
αὐλῶν κελευστῶν, νιγλάρων, συριγμάτων. 
Ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἔδρατε: τὸν δὲ Τήλεφον δῦ 
οὐκ οἰόμεσθα ; νοῦς ἀρ᾽ ἡμῖν οὐκ ἔνι. 

ΗΜΙ. Αληθες, ὠπίτριπτε καὶ “μιαρώτατε 
ταυτὶ σὺ τολμᾷς πτωχὸς ὧν ἡμᾶς λέγειν, 

καὶ συκοφάντης εἴ τις ἦν, ὠνείδισας ; : 
ΗΜΙ. Νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ λέγει γ᾽ ἅπερ λέγει ὅ60 

δίκαια πάντα κοὐδὲν αὐτῶν ψεύδεται. 
ΗΜΙ. Εἶτ᾽, εἰ δίκαια, τοῦτον εἰπεῖν αὔτ᾽ ἐχρῆν ; 

1292. κυρίως γὰρ ἡ κάτω τῆς νεὼς τρώγλη θαλαμιὰ (Ξ:ο) λέγεται. Φαθπν 
βϑουίαβ Πιηάογῆμσβ βαθβίαπενατη θαλαμιὰ ΠπρῚὶϊ : ΟἿ] ΠΟΠ ἈΞΞΟΠΙΙΟΥ. 
ΒΟΒοΙΠ βία ἢ. 1. θαλαμίων Ἰερὶς, Ξοα πιῖππβ τδοῖθ εχρέϊοαΐ τῶν ναυτῶν. 

τροπουμένων) ῬάΞΕῖΙνΟ 56ΠΞΊῚ. ΒΟΙΠΟΘΕ τροπὸς 56 τροπωτὴρ 5715 

Ἰοσατη ογαΐ, 40 ΤΘτητ5 δα ῬΑΧΊ ΠΌΤ (σκαλμὸν) ΔΠΡΑθαἴαΓ ; ἀΠ 46 νυ θα 
τροποῦσθαι γϑηλίηι 817 Ἅρο αἰϊφαγο. ΟΥ̓. ΖΣΞΟΆΣΪ. Ῥευβ. 9582. ναυβάτης 
τ᾽ ἀνὴρ | ἐτροποῦτο “κώπην σκαλμὸν ἄμφ᾽ εὐήρετμον. ὉΌῚ σΟΠΕΌΪΘΠάτ5 
οτηπῖπο ΒΙοταῆο] 4. ἴῃ Ρ]οββασιο. Ἐκ ἀαθα5 ἀρρατεῖ τροποῦσθαι Ἰρβαπῃ 
ΤΟΙΠ ΠῚ (κώπην), ΠῚ ογΆτη θη (ὀπήν) ΡΘῚ 4 ΟΕ ΘΧΞΘΥΙ ΌΤΙ ΤΘΤΠΊΙΒ. 

δ84. αὐλῶν κελευστῶν) Ζιῤϊὶδ οοἰδιίδηια οσαποηίϊδι5. ΟΥ. ἈπΈΠαμα. 
1, 3570. ἄμηι γοϑδοπαΐ υαγὶδ υἱΐο οοἰδιδηνα ηιοαδ. 

νιγλάρων) ὅϑ6Π0] : ὁ νίγλαρος κροῦμά ἐστι καὶ μέλος μουσικὸν παρα- 
κελευστικόν. Ἡ ΘΞΥΟἢ : νίγλαροι: τερετίσματα, περίεργα κρούματα. δοςθ 
αἰαῦ ἀ6᾽ τη 0}}} τηοάοτγττη ᾿πῆθρχϊοπα ῬΠδγθογαίθβ ἃρ. Β]υΐδτοῃ. ἀ6 
Μάβῖοα Ρ. 1142. ὕπαθ νεγθυτα νιγλαρεύειν. ἘαΡΟ]15 ῬΒΟΙΙ ρ᾿. 800, 
1. τοιαῦτα μέντοι νιγλαρεύων κρούματα. (ὉΪ ΘΧΡΠΙοαῦ ΘὙΥΔΙΩΠΔΙΠΟΙΒ, 
τερετίζων. ἈΑΡΡΘΙΙαθαῖατ Θἔϊδπη νίγλαρος ῬΘΟΙΠΑΥΙ5 ααεράδτη ΕΠ 15 
ΒΡθοῖθβ (ῬοΙαχ ἵν. 83). Ηἰς δαΐθμι ἀθ τηοᾶάο σαοάδταῃ ἴῃ {ΠὈ] ΔΓ Πα 
οαηΐα ΔΡῚ νἹἱαἀοίατ. 

δῦ. τὸν δὲ Τήλεφον) ΞΟΠΟ] : καὶ ταῦτα ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου. 

δ56. Ξ'6})0] : ἐνταῦθα διαιρεῖται ὁ χορὸς εἰς δύο μέρη, καὶ τὸ μὲν ὀργίζεται 
ἐφ᾽ οἷς λέγει ὁ Δικαιόπολις, τὸ δὲ καὶ ἀποδέχεται. 

ἡμῖν ΠΙπάογῆιϊιδβ οχ τ. αϊρο ὑμῖν. 

δ59. Εἰ 5ὶ φιιὶς ὁ; ποῦὶβ δυοορπαπέα γμἰέ, οφργοῦγας ὃ ιά, 518-- 
δ22. Ρτο ὠνείδισας τη] τὴ ὀνειδίσαι. 

560. Οἵ, Εδη. 188. νὴ τὸν Ποσειδῶ, κἄστι γ᾽ ὁ Χάρων οὑτοσί. ΤΏΘΒΙΙ. 
86. νὴ τὸν Ποσειδῶ καὶ δίκαιά γ᾽ ἂν πάθοις. 
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3 3 “ὕ Ψ “ Ψ “ 

αλλ οὐ τι χαίρων ταῦτα τολμήσει λέγειν. 
Ὄ ἈΝ ΄ ΄“-“ 3 ΄- ε 9 -“ 

ΗἩΜΙ. Οὗτος σὺ ποῖ θεῖς ; οὐ μενεῖς ; ὡς εἰ θενεῖς 
Ν 57 ΄- εν," 3 ᾽ Ἕ 

τὸν ἄνδρα τοῦτον, αὐτὸς ἀρθήσει τάχα. ὅθ 
᾿ ΦΣ 3 

ΗΜΙ. Ἰὼ Λάμαχ᾽, ὦ βλέπων ἀστραπὰς, 
7, τ 7 

βοήθησον, ὦ γοργολοφα, φανεὶς, 
ἰὼ Λάμαχ᾽, ὦ φίλ᾽, ὦ φύλέτα' 
ν᾽ ἐπ ὯΟ Ν. ἡ 

εἴτ᾽ ἔστι ταξίαρχος ἢ στρατηγὸς ἢ 

808. ἀλλ᾽ οὐδὲ χαίρων) ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων ΟΠ τηδ]6 Βοπί]θίιβ. [8 
ποβίου εξρ. 185. οὔτις σύ; ποδαπός ; ̓Ιθακὸς ᾿Αποδρασιππίδου. | οὔτις ; 

μὰ τὸν Δί᾽ οὔτι χαιρήσων γε σύ. ἤδη. 848. ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς. 

παῦ᾽, Αἰσχύλε. Βορῃ. (4. Τγτ. 869. ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων δίς γε πημονὰς 
ἐρεῖς. ϑεα ᾿Ἰηΐϑγάππι πβασραΐαν ἀλλ᾽ οὐδὲ ῬγῸ ἀλλ᾽ οὐ, αὖ ἴπ Βυ]ὰβ 
ἔαθυϊο ν. 784. ἘΠῚΜ. [ὐΐτὰ πππο Ἰαριζαν ἀλλ᾽ οὐχί. Αἀά46 Βορβοοϊ. 
ῬμΠ. 1388. ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων. Θυᾶτα ποὴ ἀυθιΐαν! ΤΘΟΙΡΘΓΘ 5ο1Πρ- 
[ΓΔ ΠῚ 68 ΠῚ, ΠΌΘΤΩ ΘΟΤΙΏΤ ΘΠ δ τιϑῖι5 ΞΟΪΘΏΠ15 ΠηρΊιϑ (δθοϑθ. 

864. οὗτος σὺ ποῖ θεῖς; οὐ μενεῖς ;) ἴθ4ᾳ. 240. οὗτος τί φεύγεις ; οὐ 
μενεῖς ; ΡΒ]. 417. ποῖ ποῖ; τί φεύγετ᾽ ; οὐ μενεῖτον ; 

ὅθδ. ἀρθήσει) διιδίϊηιϊα γαρῖογο. ῬΙααΐυΒ, ἃ Βοίῃϊο δ] δΐαβ, Ατορῃ. 
205. «“μζεγογο, πο αὐϊδὶδβ, δὶ 60Ὸ 7ιδίφθηι βιη18670. 

506. ὦ Ηεοττηδηπαβ. Ὑα]ρῸ οοπίτα τηθίτιπι ἰὼ. 
867. γοργολόφα) 516 ΑΙοϊίαν ΓιΔτηδομι5, αυϊὰ οἰγροαμη (ΟΟΥΡΌΠΘ 

Ἰηβιρμῃιΐυτη οἵ οὐἸβίθτη ἱηρθηΐθιη ἴπ β'α]θα παρεθαῖ. Ἢ Τοργολόφα 
Μίπουνα αἰοϊίαν Ἐπααϊδ. 1181. Ὁ] Ξου!θαπάθπτη μοί ἡ Γοργολόφας. 

569. εἴτ᾽ ἔστι) εἴτ᾽ ἔστι τις Β. εὖ νυ]ρὸ. εἴτε τις ἔστε Α. Ὁ, Β, 
Βτύποῖκ.. ΕἼΠη5]. Βοῖῃ. θη. ἘροῸ {γτηθίσατη Ἰδτη Ισατη τ βεαϊ οΌΤΩ 
ἘΤΙΖΟΠϊο δὰ ἼΠπθβπη. 899. υοα τηθΕ1Ἱ σθητ5. 5ΘΡ6 Θῃτῃ ἀΟΟΠ ΤΠ] ΔΟΙΒ 
ψουβιθιι5. σοπμϑβοοϊδίαγσ. για. 858---961. 490---405. 1218. 1219. 
ΝυΡ. 1154---1168. Ψεβρ. 729--- 7896. 869---873. Αν. 298, 280. ὅτε. 

ΤΑΌΤΙ ταξίαρχος ἢ στρατηγὸς ἢ. ἘΠ ΤΊΒΙ 65 ταξίαρξός τις ἢ, ΤΩΘ ΕΓ σαι, 
αὖ Ἰαβία8 οἤποϊαῖαῦ ἀοσητηϊαβ, απ8165 βαηΐ ΤὙΘ]ΠἋῸ] π΄ ΠΟΟ ΟΠΟΙΌ. 
ἘΠ ΠΊΒΙ61 εὐηθπἀδί!ομθ πὴ Ῥύοθαΐς ΠΙηἀογῆθβ, ἡ] νοῦ. στρατηγὸς 89 
ΠΙΡΥΆΓΙΟ 5’ν 6 ΘΧΡ]ΟΔΠΑῚ 5ῖν 8 δια ἢ ΠΠοΔΠαΙ οαπβα ροβέ ταξίαρχος Δα Ἰζαπη 
σοηβαῖ, αυΐϊα πὸ ΠῸῚ ΤᾺΤῸ ΘΟΠ]ΠΠΡτιηΐ, (ὐυ]ὰ5 Τὶ ΘΧΘΡΊρΡ]ἃ ἔατα 
11ὰ οοπία]δ, ἴὰτη ΤΉθβια. 899. ταξίαρχον ἢ στρατηγόν. Ἐπ] ἄθτη πΟΠ 
γ]460 οὐὐ ἀβ]θαηΐαν γουθᾶ στρατηγὸς ἢ, 426 οἴ ΞΘηΒαπι ΟΡΌΤΩΠ ΡγθῸ- 
Ῥαπί, οἵ ἴῃ οὐληῖθιι5 ΠΠΡΥ15 ΘχΒΙ απ. Ααάθ αποά οΟἸΒΠΒίοποτα 
Βαρϑῦ Δ] πδΠ| τις ἴθ θαάθιη οἰαυβαϊα τοροϑιϊτιτη, Τὺχ {γθὰ5 Θηΐτη 
ΘΧΘΟΙΏΡ]15 Ὁ Ἐ]ΠΊΒ]6Ιο 8]1α015. ἀπῦτη ἰαπίππη ἢπο ἔδοϊς Ἐπισρ. Οτθβῦ. 
1218. φύλασσε δ᾽, ἤν τις, πρὶν τελευτηθῇ φόνος, ] ἢ ξύμμαχός τις ἢ κασίγ- 
νητος πατρὸς, Ϊ ἐλθὼν ἐς οἴκους φθῇῆ. Οᾶγα. βουρίασατη γα]ρδίδτη 
ἸΡγογατη ΠΟ ααΙΓΑΥ] τθορεσθ. ϑομο]αβία νἱἀθία ἸΘΡΊΒ56 : εἴτε τις 
ἔστι ταξ- Ϊ ίαρχος ἢ στρατηγὸς ἢ [ τειχομάχας ἕχο, 
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τειχομάχας ἀνὴρ. βοηθησάτω 70 
τις ἀνύσας. Ἐγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος. 

ΛΑΜ. Πόθεν βοῆς ἤκουσα πολεμιστηρίας ; 
ποῖ χρὴ βοηθεῖν ; ποῖ κυδοιμὸν ἐμβαλεῖν ᾿ 
τίς Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐ ἐκ τοῦ σάγματος ; : 

ΔΙΚ. Ὦ Λάμαχ᾽ ἥρως, τῶν λόφων καὶ τῶν λόχων. 
ΧΟΡ. Ὦ Λάμαχ᾽ » οὐ γὰρ οὗτος ἄνθρωπος πάλαι 

ἅπασαν ἡμῶν τὴν πόλιν κακορροθεῖ;  δ77 
ΛΑΜ. οὗτος σὺ τολμᾷς πτωχὸς ὧν λέγειν τάδε; 
ἘΠ Ὦ Λάμαχ᾽ ἥρως, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε, 

εἰ πτωχὸς ὧν εἶπόν τι κἀστωμυλάμην. 
ΛΑΜ. Τίδ᾽ εἶπας ἡμᾶς ; οὐκ ἐρεῖς ; ΔΙ. Οὐκ οἶδά πω- 

ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ τῶν ὅπλων εἰλιγγιῶ. 581 

570. τειχομάχας ὨΟΌτεοιιΒ. ΤιΘραθαΐαγ τειχομάχος. ΟΥ. δα 181]. 
871. ἔχομαι) Οοπῇ. Ε4. 888. νῦν γὰρ ἔχεται μέσος. Ν. 1047. ἐπίσχες, 

εὐθὺς γάρ σ' ἔχω μέσον λαβὼν ἄφυκτον. ἤδη. 469. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος. 
Μρίδρμουδη ἃ ραϊοοβίγα ρϑιϊαπὶ θϑβ τηοηθί Ξοῃο]αβία. ΕΠΜ, 

574. Τοργόν᾽) [πδῖρπθ οἶγροὶ. ΟἿ ᾿πΐτὰ 1074. τίς Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν 
ἐκ τῆς ἀσπίδος ; 

δ75. Λάμαχ᾽ ἥρως) Άδη. 1089. ὧν ἣν καὶ Λάμαχος ἥρως. 
τῶν λόφων καὶ τῶν λόχων) [πἴτὰ 1074. ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους 

καὶ τοὺς λόφους. (ἀεπίνιβ ΠΟ Δα Π ΓΑ Π5 αβί, αὖ βαρ 87. τῶν 
ἀλαζονευμάτων. 

570. οὐ γὰρ) Ἐξοάδθπη βθηβὰ πβασραίαγ οὐ γὰρ Ἐπ. 1592, Ψεβρ. 896. 
1299. ΕΤ,Μ. ϑόορῃ. Α1δς. 1520. γεβρ. 1299. ΒΕ. 

577. κακορροθεῖ) (Οοηπυϊοϊαΐι". Ὅὅ6Π0] : καὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. 
878. λέγειν τάδε) 56. κακορροθεῖν τὴν πόλιν. 
ὅ80, οὐκ οἶδά πω) Ἀραάαπηΐ : λακ ηιθηιηὶ αριρίϊμδ. Ῥϑ6α οὐκ οἶδά 

πῶ ΠΟῚ ΔΙ᾿ ΚΡ Ιἤσαγα ροΐοδί απᾶπ), ποηάπηι δοῖο. Οἵ. Ῥαο. 3597. 
οὗ γὰρ ἴστε πω σαφῶς. 1075. ΝᾺ. 1228. δῖα ράγατὰ ἀπο αα]π 
ΘΟΥΓΙΡ ΘΠ ὍΤη 5ἰΐ, οὐκ οἶδ᾽ ἔτι, αποά τϑοΐθ νοτίαβ, λαμ ηιοηυϊηὶ ανιρίϊιϑ. 
ΘΙ ΤΆΓΟΥ τπ Αν]ρ. 098. ΡΤῸ οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι τλα]6 ἸορΊταΣ ἀρ. Ρ]αἴδτ ἢ. 
ΝΟ. 8. οὐχὶ νυστάζειν γέπω. Θυοά 51 ἴῃ ΠποΒίΤΟ ΙοοΟ νυ]ραΐαπι τὰ- 
Ἐπραβ, το ἀθπάθτῃ οὐ : ποηάϊδεηι γϑηιϊηϊδοὶ ροβδιιηι, 56. ῬΥθο σπαθί. 

581. εἰλιγγιῶ, αυοά ᾿ηΐτα 1321] 8 φῬγοθού Ἐὶ, δὲ Ἰθριεαν ἀρὰ ϑα]ἄδγη, 
γοϑτξζαϊς ΤΙ ΠΟΥ ΗΒ : νυ]ρῸ ἰλιγγιῶ. ομο]αβία ἀοοθῦ γϑυθατα 4αϊάθπα 
ῬοΥ ἀἰρμίποηριιμτη ΒΟΥ], Ππουῆθη δαΐθμι ἴλεγγος. {Π[τπππητπθ οὔ ΠΟΘ Π. 
Θἴ γϑυθατη 5θορ5. ἀρ Ρ]αΐοποτη Ἰθριτασ, 56 ΒΘΡΟΙ ΡΟΙ ἐ, ΠΟΙ εἰ. 
Ἑδάρφτη ἀπθιζαίίο εβί 46 βρϑιηϊπα βουρίυτζα ἰλυσπᾶσθαι οἴ εἰλυσπᾶσθαι. 
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᾿Αλλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽, ἀπένεγκέ μου τὴν μορμόνα. 
» “ « Α » 5 

ΛΑΜ. Ἰδού. ΔΙΚ. Παράθες νῦν ὑπτίαν αὐτὴν ἐμοί. 
ΛΑΜ. Κεῖται. ΔΙ. Φέρε νῦν ἀπὸ τοῦ κράνους μοι τὸ 

[πτερόν. 
Τουτὶ πτίλον σοι. ΔΙ. Τῆς κεφαλῆς νῦν μου 

[λαβοῦ, 8 
ἵν ἐξεμέσω: βδελύττομαι γὰρ τοὺς λόφους. 

ΛΑΜ. οὗτος, τί δράσεις ; τῷ πτίλῳ μέλλεις ἐμεῖν ; 
7, Ψ » » ,7ὔ “ Ἀ 

πτίλον γάρ ἐστιν---ΔΙ ΚΟ. Εἰπέ μοι, τίνος ποτε 

Θ'6α ξουτηδτη ροΓ ἀρ ΠΟΠρτη οοτατηθηάδί δηδίορῖα. ῬΟΥΤῸ νἹ πάσχῃ 
ΔΠΠΟΝ εἱλιγγιῶ ΡοΐΤα5 ΒΡΙΓτὰ ἈΒΡΘΙῸ ῬΥΟΙΓΘΓΓῚ ἀοἰσθδΐ 6χ πὰ ΑἸ ΘΟΥΌΓΩ, 
αὖ εἱλεῖν εἱλύειν εἵλλειν δα. 

582. Τιχογαΐ ΠΙΟΘΌΘΟΡΟΙΪΙ5Β ΤΟΥΤῚ 116 πὶ ΤΥ Δ ΟὮΙ ΔΥΤΉΔΕΙ ΒΡ Θοίθτη νου- 
ἘΡΊΠοπι 510] δῆξεισθ. [Ιτααπὰθ οὈβεογαῖ τῷ (ἀΔΟΓΡΌΠΘΠΙ, ηπ88 ἴῃ ΟἾγΡ60 
εβί ἀδθρίοΐα, ἃ0 56. δαΐοσαῖ. το ἑδοΐο οἴγρθατῃ Ξαρίπαμ 5101 ἈΡΡΟΠΙ 
γιδεῖ : 18 Θηΐπη πθο (ΟΟΥΡΌΠΘΙΩ ΘΟΠΒΡΙΟΙΌ οἷ ΟἸγΡΘῸ5 ῬΘΙΝῚ5 ἸηΒΙΑΥ ϑβῦ, 
ἴῃ Ππδπη νόυηθτο ᾿Ιοθαΐ. ὈΙΝΌ. 

τὴν μορμόνα) Οἵ. Ῥαο. 478. ὦ Λάμαχ᾽, ἀδικεῖς ἐμποδὼν καθήμενος" 
οὐδὲν δεόμεθ᾽, ὦνθρωπε, τῆς σῆς μορμόνος. 

588. ὅ84. νῦν αἰτοθίααα ἀθα], αὖ ν. ὅ8ὅ. Τιοροθαίαγ νυν. 
584. πτερόν) ΕἸτηΒ]οῖπ5 σοηΐοστ Οτδίϊηθτα ἀρὰ Ῥο]]πο. 10, 76. μῶν 

βδελυγμία σ᾽ ἔχει; [ πτερὸν ταχέως τις καὶ λεκάνην ἐνεγκάτω. ἱΚυιίο 5 
ῬΙαΐατομ. Ρ. 801. καὶ πάλιν αἰτοῦντα λεκάνην καὶ πτερὸν, ὅπως ἐμέσῃ. 
Αἀάς Νυῦ. 907. δότε μοι λεκάνην. Ῥἰαΐοῃ. ἂρ. Αἴπεπ. Ρ. 485. σπόγγος, 
λεκάνη, πτερόν, λεπαστὴ πάνυ συχνή. 

588. τουτὶ πτίλον σοι) Τοΐδτηῃ ογβίατη τορανογαΐῖ ΠΙοΘΟΡΟΙΪΙΒ ; βϑά 
Ὁπᾶτη ἰαπίατη 6χ 1Π8, αἱροΐῖε ργθίίοβα, Ῥθπηδτη οἱ ρουτιρὶς Τιατηδοῆτιε. 

587, οὗτος, τί δράσεις ;) ΜΆ] : οὗτος, τί ποιεῖς ; για. Νυῦρ. 728. 

1502. Αν. 1164. βδη. 198. Το]. 572. 

588. 589. ΓΑΡΥῚ Δι. πτίλον γάρ ἐστιν εἰπέ μοι τίνος ποτέ; Λα. ὄρνιθος ἔστιν. 

Δι. ἄρα κομπολακύθου ; Ἐ]ΤΆΒ]οΙα5, Βδαποηΐθ 1) ΠΔογῆο, σΟΥΓΟΧΙ : πτίλον 

γάρ ἐστιν; εἰπέ μοι, τίνος ποτὲ ὄρνιθύς ἐστιν ; ἄρα κομπολακύθου ; 584 Ἰηδαῖδα 
φγοΐδοίο θβί ἡυςθβο βία, πτίλον γάρ ἐστιν ; 4.85] 14 αυ]δαπδτη 4 [τ 
ΘΆΠῸΒ ροββῦ. Ουοά τϑοῖθ τηομαϊ Βοίμϊπ5, 4] νϑυᾶτη ΘΧΡ] ΘΔ ΕΠ ΟΠ ΘΤα 
δααϊῦ: “Πηὸ [μἈτηδοματη. ῬΘΠΠΆΤῚ 1Π|ᾶπὶ δα 6] ἀΒΠΊΟΑῚ τπιβατη Δα ΠΙθΘΥῚ 
γοϊαπίοιη, οἵ ποὺ γ6] αυϊάάδτη 5᾽πλ116 δἀαϊξαγχαχη, απὸ ἀθίθγγθαΐ ἢ)1- 
Θ:ΡΟΡΟ]Ιάομη, πτίλον γάρ ἐστι τιμιωτάτου τινὸς ὄρνιθος (50. ΒΓ ΠΟΘ ΙΊΕ]], 
αὖ εχ ν. 1105 ᾿η16]Π1|085}, 5Β6ΠῸΧχ ποβίρυ μέθυ ]]αΐ ν ΓΡ15 εἰπέ μοι το. 
οἵ τηαρηϊβοδμι ἰβέδτη τα }]}} 15. ῬγΘΘἀἸΟΔΌΟΠΘ τη τ ἀἸο]:5. ἃΥῚ5 κομπολακύθου 
φοιηϊηοιποχαίίοπο ἀθρυϊπ. Θοτα βθοαῦαβ 5απι, ΟἿ, οὕϊδιη δὰ ν. 588. 
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ὄρνιθός ἐστιν ; ἄρα κομπολακύθου : 890 

ΛΑΜ. Οἴμ' ὡς τεθνήξεις. ΔΙ. Μηδαμώς, ὦ Λάμαχε: 
οὐ γὰρ, κατ᾽ ἰσχύν ἐστιν" εἰ δ᾽ ἰσχυρὸς εἰ, 
τί μ᾽ οὐκ ἀπεψώλησας : Σ εὔοπλος γὰρ εἰ. 

ΛΑΜ. Ταυτὶ λέγεις σὺ τὸν στρατηγὸν πτωχὸς ὧν ; ᾿ 
ΔΙΚ. Ἐγὼ γάρ εἰμι πτωχός ; ΛΑ. ᾿Αλλὰ τίς γὰρ εἶ; 

ΔΙΚ. Ὅστις ; πολίτης χρηστὸς, οὐ σπουδαρχίδης, 
ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου περ ὃ πόλεμος στρατωνίδης, 
σὺ δ᾽ ἐξ ὅτου περ ὁ πόλεμος μισθαρχίδης. 

ΛΑΜ. Ἔχειροτόνησαν γάρ με--ΔΙ. Κόκκυγές γε 
ἰτρεῖς. 

Ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ βδελυττόμενος ἐσπεισάμην, 
ὁρῶν πολιοὺς μὲν ἄνδρας ἐν ταῖς τάξεσιν, 600 

89. κομπολακύθου) ΕἸοΐαπη ἃΥΒ ΠΟΙΉΘΠ ἃ κόμπος οἷ λακεῖν, διὰ τὸ 
κομπαστὴν εἶναι τὸν Λάμαχον. [πῖἴτὰ 11] 82. πτίλον δὲ τὸ μέγα κομπολακύθου. 
εγθυτη κομπολακεῖν εεί Ἀδη. 96]. ὈΙΝΘΡ. 

590. οἴμ᾽ ὡς τεθνήξεις) Οἵ. νεξβρ. 1449. οἴμ᾽ ὡς ἀπολῶ σ᾽ αὐτοῖσι 
τοῖσι κανθάροις. 

τεθνήξεις ἘΠ]τηΒ]6Ιη5; να]θῸ τεθνήξει. ϑαρτα 920. τεθνήξων Θ5ξ, ΠΟΙ 
τεθνηξόμενος. Μίοπεῦ 146 πὶ νἱἵ ἀοοΐαβ νϑΐθγθβ Αἰτοοβ. ΑἸχῖββο τεθνήξω 
ζήσω ἑστήξω, ΤΟΟΘΠΈΟΙΘΞ τεθνήξομαι ζήσομαι ἑστήξομαι. 

891. οὐ γὰρ---ἐστιν)ὴ (Νοπ Θπῖηι υἱ γ85 αρὶζιγ. Οὐοπέοσυηϊ Αθεογυ!. 
Ῥγοτη. 912, ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν [ χρείη χα. 

592. τί μ᾽ οὐκ ἀπεψώλησας) Νοίΐιβ. Πῖοσ ἀϑὰ5 δογιβίι. ΟἿ. πιοάο ΕὟ. 
76. τί οὐκ ἐκέλευσας παραφέρειν τὰ ποτήρια; 

εὔοπλος) Ἔτη υαϑαΐτι58, ἀταὈΙριια αἸοΐατη. Ἠδβυοῇ : ὅπλον, τὸ αἰδοῖον. 

95. σπουδαρχίδης--- στρατωνίδης--- μισθαρχίδης. ἘρΙΓΠοΐία ραίΐτοην- 
ΤΩΪΘΟΓΆΠῚ ἔοστπατη Παρ πία, Δ Θο]οσττη τηοτθ, αἴ ἀοοοΐ οΠο]ϊαβίδ. 

σπουδαρχίδης) Ζ7ηιρογὶλ ομρίάμ8. Ἐασρ. Ιρῃ. Αὐὑ]. 597. οἶσθ᾽ ὅτ᾽ 
ἐσπούδαζες ἄρχειν Δαναΐδαις πρὸς Ἴλιον. 

598. ἐχειροτόνησαν) ἸΝοΞίοΓ ἴῃ ΒΑΡΎ ]ΟΠΙ5 ἔα Ὀυ]ἃ ΔΠΠῸ ΞΕΡΘΙΙΟΥΙΪ δοΐα 
τὰς χειροτονητὰς ἀρχὰς 58.156 ῬοΥβίτηχογαΐῖ. (Υ΄. 5680]. 84 578.) Οἵ. 607. 

κόκκυγες) (ἰπομέϊ, 1.6. βία. Ρ]αΐο οοτηΐοιιβ ἂρ. Αἴμθη. Ρ. 68. οὐχ 
ὁρᾶς ὅτι [ ὁ μὲν Λέαγρος Τλαύκωνος ὧν μεγάλου γένους Ϊ κόκκυξ (ἀβελτερ- 
οκόκκυξ ΤῊ. ΒετΙρῚκ..) ἠλίθιος περιέρχεται. ΜῸΟΧ τρεῖς ΡΓῸ ὀλίγοι. 

600. Απάοοϊάοβ 32, 8, τοιγάρτοι τῶν νέων αἱ διατριβαὶ οὐκ ἐν τοῖς 

γυμνασίοις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς δικαστηρίοις εἰσὶ, καὶ στρατεύονται μὲν οἱ πρεσβύτεροι, 
δημηγοροῦσι δὲ οἱ νεώτεροι. 

Κ 
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- ν 
νεανίας δ᾽ οἷος σὺ διαδεδρακότας 

, Ν » ’ ΄- “ 

τοὺς μὲν ἐπὶ Θρᾷκης μισθοφοροῦντας τρεῖς 
Ν 

[δραχμὰς, 
Τισαμενοφαινίππους πανουργιππαρχίδας" 
ἑτέρους δὲ παρὰ Χάρητι, τοὺς δ᾽ ἐν Χαόσι 
Γερητοθεοδώρους Διομειαλαζόνας, θ0ῦ 

601]. νεανίας) Ἐξ’ ροβί ἀθοθπηΐατη, ᾿πθαπίθ 6110 βθουπᾶο Ῥεϊο- 
ῬοΟΠΠΕΞΙΟ, ἡλικίᾳ προήκων ΑἸοϊταΣ Γιδτηδομπ5 ἃ Ρ]αΐάγοπο ΑἸοϊθαά8. Ρ. 
200. Τία ἴετε 58] βία 81}. 49. Οἰαἰμίιβ θοῷ ροίϊέϊοπο ροηίϊοαίι5 
οὐἶο ἱποθηϑβιι8, φιοά σαέγοηια «ἰαΐθ, ηιαμιηιῖ8 ἤοπογίθιι5 εἰ8ε|8, αὖ αὐοί65- 

οθπέμίο (ἴαβϑαγο υἱοίιι5 ἰδοοββογαί. (Οὐ βΎΘ τη 60 ἴθιηροῦ8 ΔΠΠΟΒ 56Χ οἵ 
{ὶρὶπία πδῦ πη 6556 τηοποπί ἱπίογργοῖεβ. ΕΤΜ, 

οἷος σὺ) ΤιΘρΘ δίαΥ οἵους σὺ: 4] ΒΟΙΪΕΠΏ5. δβί ΠΌΥΔΥΙΟΥ ΤΩ ΕΥΤΌΥ. 
Τθοιηοβίμθηδβ Ρ. 6019, 9. μισεῖν τοὺς οἷός περ οὗτος. ΤΑΌΤΙ {{65 τοὺς 

οἵους περ οὗτος. 1014. Ρ. 617, 24. εἴ Ρ. 758, 6. οὐδ᾽ οἷός περ σὺ χρώμενοι 
συμβούλοις ἐπολιτεύοντο. ΤΑΌΤΙ Ῥ]ΘΥΙΟ 6 ΟἸΠΠ6Β οἵοις περ σύ. “ΖΠΒΟΒΙΠ65 
Ῥ. 48, 20. τρισμυρίους κιναίδους οἵους περ σύ. ΒΕΚΚΘΟΙῸΒ ΘΧ ὍὯΠΟ ΘΟαΙσ6 
οἷος. ὈΙΪΝΏ. Ααάθ Χορορῃ. Ηδ]]. 1, 4, 16. οὐκ ἔφασαν δὲ τῶν οἵἴωνπερ 

(Θἴς ΠΌΥῚ Ομ Π65) αὐτὸς ὄντων εἶναι καινῶν δεῖσθαι πραγμάτων. (ΟΥΤ]- 
ΘΈΠΑαΙΩ ΘΓΡῸ οΟΥΙ οἷός περ. ἢ ΘΥΤΩΙΡΡαΒ 8Ρ. Αἴμθη. Ρ. 59. τὴν κεφαλὴν 
ἔχει ὅσην κολοκύντη νυ]ρῸ. ὅσην κολοκύντην (ὐ., αποά τϑοοριῦ ΠΙηά. 
Ῥτοῦθαῖ Μεϊποκῖαβ ΕῪ. ὕουα. 1. Ρ. 415. 68 βουθθπάστη ροίϊα8 οαπὰ 
Οδβαιθοπο ὅση κολοκύντη. (ΟΟΠΓΘΥΤῚ ΘὨΪΠ) ΠῸῚ ἀουοπῦ Θχθιηρ]α 4180 
ΘΟΠΡΈΞΒΒΙ δά ν. 702. 

διαδεδρακότας) ΝΠ] ΊΆτΤη 8ιεὖ ἐογ 7 θη ί65, τα ]Π1ἃ ουαβα. ΒΕ ΠαΒτηΟα Ἰρπᾶ- 
νοϑ Πουηΐη65, 48] τηππηΐα ρα ΌΠοα ἀοἰγθοϊαγεηΐ, διαδρασιπολίτας αἸοΙ ποβίοῦ 
Βδη. 1014. ΑἸΙΙ ταΐητιβ δοουγαῖο τοἀααηΐ: ἤμὸ ἐἰΐμο οἷν σι ομγβι αη168. 

602. ἐπὶ Θράκης) Ἐ αβιποαιὶ Ἰοσαΐοβ ποβίου Θρᾳκοφοίτας ξασείς ἀἰοιξ 
Ἐτ. 198. εἰσὶ γάρ τινες Ϊ ἄνδρες παρ᾽ ὑμῖν ἁδοφοῖται; Β. νὴ Δία [ μάλιστά 
γ: ὥσπερ Θρᾳκοφοῖται. πάντ᾽ ἔχεις. 

603. Με Ποαΐ σογαϊοιβ ΟΌβοισοβ. αποξάδηη ΠΟΙΪΠ65 ΤΙΒΑΙΩΘΠΌΤΩ οἷ 
ῬΠΦΟΠΙρρατη (4105 πανουργιππαρχίδας νοσαΐ, ΘρΙΓΠΘΐο σοτηΐοθ βοῖο αἴ 
ΒΌΡΓα σπουδαρχίδης μισθαρχίδης : πραι6. Θηΐτη ΗἸΡΡΑΙΟΠΙ 5. Ποσηθη ΠΟ 
Ἰαΐεγθ ραΐο, αὖ βυδᾶθιὶ ξομο]αβία, πη. να]ρὸ Πανουργιππαρχίδας), 
Εετζοία οὐ Ἱποοάογυτη ΤΙοτηθηβοιῃ (Διομειᾶ, Πα ΡΑΡῚ ΠοΟΙηΘΗ ογαῦ), 
αυο5 αἱ Ἴδοϊαῖογοβ ποίαδί. 

004. ἐν Χαύσιν) Θ6Π0] : Χαόνες μὲν ἔθνος ἠπειρωτικόν. πέπαικται δὲ 
παρὰ τὸ ἐν Ἱππεῦσιν (ν. 78.) “ὁ πρωκτός ἐστιν αὐτόχρημ᾽ ἐν Χαόσιν." 
ἐπειδὴ καὶ εἰς μαλακίαν διεβάλλετο Τέρης καὶ Θεόδωρος. Θεΐβ ἔπουτ 
ΟΠαγοβ μη Πἰαθξ ; ΠΪβῚ αποα ἀθ 60 Β0}0] : ἐπὶ ἀμαθίᾳ διεβάλλετο. 

008. “Τερητοθεοδώρους) Ἡ ἐβγομῖυβ ἃ ΠΙηάογῆο αἰϊαΐαβ : “Θεοδώρους 
ἔλεγον οἱ κωμικοὶ τοὺς εὐρυπρώκτους, ἀπὸ Θεοδώρου τινὸς οὐκ εὖ τῇ ἑαυτοῦ 
ὥρᾳ χρησαμένου. 
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τοὺς δ᾽ ἐν ἹΚαμαρίνῃ κἀν Γέλᾳ κἀν ΚΚαταγέλᾳ. 
ΛΑΜ. ᾽Ἐχειροτονήθησαν γάρ. ΔΙΚ. Αἴτιον δὲ τί 

ὑμᾶς μὲν ἀεὶ μισθοφορεῖν ἁμηγέπη. 
τωνδὶ δὲ μηδέν ; ᾿Ετεὸν, ὦ Μαριλάδη, 
ἤδη πεπρέσβευκας σὺ πολιὸς ὧν ἕνη; 010 

606. τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνῃ καὶ Τέλᾳ) Τιδοποΐοτα ἰδηρὶς μοδία, αθτα 
Ῥοξέ {πθπηΐστη ἴῃ Υ Ἐξρὶβ ΞῈὉ οαΠΙ5 ροτξοπᾶ ἴῃ Ξοθθᾶτη ρτοάασιξ. Ψ146 
ὙΠαογά. 8, 86. 88. 90. 99. 108. 115. ΕΠ. 

κἀν Τέλᾳ κἀν Καταγέλᾳ) ΑἸΠοΠδοι5 ᾿. 315, ὡς ὁ ἐκ Τέλας, μᾶλλον δὲ 
Καταγέλας, οὗτος ποιητής. ΑΥΤΙΞΙΟΡΠΑΠ65 ἀρὰ Ρ]αΐατοι. Ὁ. 858. ὑπὸ 
[[{ερ. ὑπὸ τοῦ) γέλωτος εἰς τὸ γελᾶν ἀφίξομαι. Ἀφοΐα Χυ]απάοι οοΥ- 
τοχῖββθ νἱἀθίυγ ἐς Γέλαν. Ρ]αυπίαβ Βίϊομο 4, 3, 8906, Δίμησ ούο ποῖο 6 
φείαβῖπιο πιϊἠὶ ἐο οαίαφοίαβίπιηι. ὍΝ). ΑἸΤααϊταγ ἕοτί. δὰ ν. Κατάνη. 

608. ἁμηγέπη) Θπμοοσιηφιιο ἑαπάίθηι νιοο. Ῥϑριστατη ἀβρθγατη δάξοϊνη 
Ῥιπάοτῆμυβ εχ Κ᾿  νυϊρο ἀμηγέπη. ἔν βίοβξβα εξί : ἀμηγέπη, ἑνί γε 
τρόπῳ, ὁπωσοῦν. Θ0Π0] : ὅπως ἂν τύχῃ, καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον. Οἵ. 
ῬΙαίοι. Ῥγοῖ. 3591 ἢ). ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμηγέπῃ προσέοικε. οἴ ἃΡ. ΘΕ ΠάΘΠᾺ 

ΒΕΘΡΕ. 

609. Μαριλάδη) ΝΝοτηθη ΟΔΥθΟΠΘΤΙΟ ἀρίστη ἀπὸ τῆς μαρίλης, τ ΤΟΣ 
Πρινίδης. ΒΕΒΒῸΌ. ΟΥ̓ δὐαΐοτα ΝΡ. 86. ἐτεὸν, ὦ πάτερ το. 

610. ἤδη πεπρέσβευκας) Νὰ. 766. ἤδη---τὴν λίθον [ ταύτην ἑόρακας ; 
970. φέρε, ποῦ γὰρ πώποτ᾽ ἄνευ Νεφελῶν ὕοντ᾽ ἤδη τεθέασαι ; Ρ]αΐο Ροὶ. 

493. 1). ἤδη πώποτέ του ἤκουσας---; Θ᾿᾽ΤΑΠΙΤΟΥ δαΐθτη ΠΠΘΓΙ ΓΙ ΞΘΠῸΧ 
ῬΆΠ]ΟΟΙθο ἴῃ εξρ. 1188, ἐγὼ δὲ τεθεώρακα πώποτ᾽ οὐδαμοῖ. 

εν Ξ'πθ δοσεπία ΗΠ. ἰάσιθ τηᾶπὰ τϑοθηίϊουϊ. ἐν ἢ ΤΘΠ]Ὸ] ΠΌΤΙ, 
56α ναγία ᾿π ουριιποίίομθ. ϑοΒο βία παροὺ ἕνη, ὁχ δποϊουιξαΐθ, αὖ αἰ, 
ΟΡ᾿ἰταογατη ΘΟ σΘΌΓῚ ; Ἱπξογργθίαϊαῦ δαΐθμη ἐκ πολλοῦ : δαα!ΐ ἄφθιτα 

Ατέϊοοβ ρ]θοπαβίίιοα πᾶπο σόσθῖὴ Ξοθοτθ, αὖ 8101] ἔχων. ΘΙ ΣΑΙ ΘΓ 
Θυϊάαβ ἴῃ ἑνή. ΞΟΠΠποΙἀθτὰβ ξου]ρίαγατη ἑνὴ δοοΙριῖ, εἴ νυ εἰπηιαΐ 
(Δπρὶ: οποθ), αὖ Ἰάθτα ἴδγθ ἰξ ψιοά ποτέ. Ἐ]ΠΊΒ]611 Ταΐ]ο ἔΌΥΤῚ ΠΟΠ 
Ῥοΐζεβί, 4ὰϊ βου ἐνὶ : πᾶτη ἐνὶ ὑυὸ ἦἡνὶ δ006 Ἱπαπαϊζατη θβϑί. θοτα 
βϑουΐζαβ οδέ Πιπάογῆιβ. [πίογίπι, ἄστη τηδῆοῦ ὰχ μυῖο Ἰοοο ΔΗ ]Ξοσῖί, 
Ῥ͵ΓδΟ οδοΐουῖβ ἀπίοίεσοπαα υἹάθίαγ ΞΟΠ] αβῖο Ἰηςογργθίδιο, πολιὸς ὧν 
ἕνη φιιὶ )αηιαάϊι οαπιι8 658. ΘΌΞΡΙΟΟΥ ἰαταθῃ 5Ὲ ᾿ἰβῖο ενη ἰαΐῖθυθ Ῥδιθρὶ- 
ΒΥΆΔΡΒΥΘΗ ἀνανεύει, 4815 εβῇ ν. 119; εἴ ἰοχία δχίατθαΐαμη εξϑϑβα γε] 

ποτε νοὶ] ἰδούὕ. Ἐοτίαξβε εἴ ἰδοὺ ΠΌΥαυ 5. ΡΥ ἠνὶ ΘχρΠοανογαΐῖ, συοά ἴῃ 
ενὴ ῬγΟρίου πηθίσυτῃ τηπίαΐατη ἴῃ ἰοχίατη τθρβοσῖ. ΞΘ να]άθ μδδο 
ἱποοσία. Παᾶβ αἰΐθγαβ σοπ]θοϊγ5 ΤηΘ5. 5815 ΟΥἹὉ ῬΓΟΡΟΒΌΪΞΒΘ, λέγε 
(δ ν. 812), εἴ ἀνὴρ (ᾳιδιηδάμηοάμμη πολιὸν ἄνδρα Αἰοϊξαγ ν. 692. 
γέροντας ἄνδρας 079. ἄνδρα πρεσβύτην εἴ ἀνδρὸς τοξότου 707. ὅσ.) 

κῶ 
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ἀνένευσε: καίτοὐστίν γε σώφρων κἀργάτης. 
Τί δαὶ Δράκυλλος ἢ Εὐφορίδης ἢ Πρινίδης ; 
εἶδέν τις ὑμῶν τἀκβάταν᾽ ἢ τοὺς Χαόνας ; 
οὔ φασιν. ᾿Αλλ᾽ ὁ Κοισύρας καὶ Λάμαχος, 
οἷς ὑπ᾽ ἐράνου τε καὶ χρεῶν πρώην ποτὲ, 61 

61}. καίτοὐστίν γε ἘΠΤΉΞΙΘΙΒ, εχ ποΐο ῬΟΥΞΟΩΙ ργεοοθρίο, 486 Πὶ 
ΒΘοαζαβ βύτη. καίτοι γ᾽ ἐστὶ να]ρῸ εἴ ΠΙΠ4. Ργεοίθσ ἤππο ἸοσΌτη καίτοι 
γε ἃΡα ΠΟΞΙΓΆΙΩ ΠΟ ἸΘΡΊαΥ, 564 ΞΟΠΊΡΟΓ καίτοι---γε. Οἵ, ΝΡ. 400. 
καίτοι σφόδρα γ᾽ εἴσ᾽ ἐπίορκοι. ἌἜξΞρ. 599. καίτοὐστιν ἀνὴρ (0Ὁ1 5ΒοΙθΕπ- 
ἄστη ἔογί. καίτοὐστί γ᾽ ἀνὴρ). Ααἀάδ6 Ξαρτὰ 357. Νυ. 921. 1287. Αν. 
264. 1,υχ8. 906. ἤδη. 1072. Ρ]. 887. Νεαὰβ δὌδχϑιρυτη ΠΟΥΪ 6Χ 
ΟΟΠΉΪΟΙΒ ΡΟΘΙ5, ἴῃ 600 καίτοι γε ΘΟΠ] ΠΟΙ ΞΟΥΙθαΐ. ΑΘΒΟΒΥ]Ὼ5 
4υϊάθπι 516 αἰχις ὕπτη. 849. καίτοι γε μὴν σὺ κάρτ᾽ ἐμοῦ σοφωτέρα, εἴ 
8Π8 Θχθηρία οοπίυ]οστιπΐς Βδιβιρ. Ρ. 296. ΜιίομΕα]] δὰ ἢ. 1. 8564 
Οὐ 4.6 ΞΟΙΙΡΙΟΙῚ 5115 τιβτ5 θϑί, οἵ δὉ ἀϑὰ ΑΥΙΒίΟΡ ΒΆΠΙΟΟ πΟΙπὶ ΤΘοθάογο, 
ΠΌΠΠῚ ῬΙΘΘΞΟΓΠΤΩ ΔΓ ΓΟΙΪΔΙΩ γε ΞΟΧΟΘΠζ65 ἃ ΠΙὈΓΔΤ5 {ΥΓΒΠΞΡΟΒΙΓΘΠῚ 
οΟἤθπμάθυμη. Νϑαὰ6 1 οὐδίου Οὐέβθοιιβ καίτοι γε αἸχοΙΐ, Ιἀοἰτοο ρορῖξο 
ΘΟΠΠΘΧΙΟ ᾿ἰξία ραυ ΠΟΙ] ΠΤ Δα] πα ϊοαπ8, οβί, 

612. τί δαὶ Δράκυλλος) τί δ᾽ ᾿Ανθράκυλλος ἸΠρΈΠΙΟΞΘ οἴ ΡΓΟΌΔΌΙΠΙΟΓ 
Ἐδιβκῖαβ, πὖ͵ πΠοτηθπ Ποΐατη εἰξ ἃὉ ἀνθράκων, σαθπηδατηοάππι Μαριλάδης 
ἃ μαρίλη, Εὐφορίδης ἃ εὖ φορεῖν, ΤΤρινίδης ἃ πρῖνος, 4186 ΟἸΗΠΙα ΠΟΙΏΪΠ8 
ΟΔΥΘΟΠΑΤΙΊ5 σον ημιηΐ. 810 ἰπῖτα 667. ἀνθράκων πρινίνων τηδπίϊο βΐ; 
εὖ φιλανθρακεὺς ΠΟΤΊΘη ΕΧ ΟΟΟΔΒΙΟΠ6 ἢοίΐμτη ἸαριυΥ ν. 556. Θᾶδτα 
τηϊηα5 ἀπ! απάστη 46 ΒΘΙΞΚῚ οοπ]θοΐαγα. 

κεὐφορίδης γὰ]ρῸ. καὶ Εὐφορίδης Εἀ!Ποποκαηΐο ΒΥΆποκίθτη, δὲ πϊνυιάθξυτ 
Πογ1. Βουθοπάστη οππὶ [ΟἸτηβίθιο ἢ Εὐφορίδης, 4] ΞΙΤΆΊ]Θτα. ΟΥΆΞΙΠ 
οοηΐοσί ἂρ. Ἐυτρ. Ἐ]θοίτ. 1097. ἢ εὐγένειαν. ϑιτηΠΠο Ἔδη. 169. 
ἐὰν δὲ μὴ εὕρω τοοῖα ΠΙὈΤῚ ΟἸΉΠΘΒ ; ἐὰν δὲ μὴ ᾽χω 6Χ ΞοΠο]αβία ΠΙηά. 
ἘΠαξά. 40. ν. 186. ἢ εἰς ὄνου πόκας Ξογ] θα πάσχῃ νἱἀθέαγ ; νυ]ρῸ ἢ ̓ς. 

619. οἶδεν ν]ρῸ. εἶδον Δ, φαῃοα τεοορὶ. Οἵ. ΕἾ. 298. εἰ δή (ΒΟΥ. ἤδη) 
τις ὑμῶν εἶδεν Ἑὐρύβατον Δία; ΝᾺ. 846, ἤδη ποτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες 
νεφέλην ἄο. ; 1014. 106]. Αν. 1472. ΗἩυ)]ὰβ ἔα". 86. 971. Ἐπάθσπη 
ΘΟΥΤΘΟΙΟΠΘΙῚ πη ν]460 μΙΟροξιΐξβο Βουρίσστη δα Αὐϊβίορῃ. ΕἾ.}.991. 

614. ὁ Κοισύρας) ΑἸοΙ ΙΔ 65 ν] θα ἰδηρῚ, Οα] 5 τηδίθ ΠΌΤ Ρ᾽ΘΠῚΙΒ 
ἃ Οὐξντα ἀποίιμι ; 564 “αστη οἱ ΠῸΠ οομγθηϊδηξ, 86 46 ξο 16 Δ Ι1]6Π0 
αἸουπίαγ, οὐθα! ἀθυῖτα ὁ Κοισύρας ΘΘΠΘΓΙΆ]] ΞΟΠ] ΠΟΔΕΟΠΘ ῬΥῸ ΠΌΟΥῚΒ ὙΠῸ 
ΠΟΌΠΙ δοοϊριθμάπμι. Οἵ. δὰ ΝῸΡ. 46. ἔπειτ᾽ ἔγημα Μεγακλέους τοῦ 
Μεγακλέους ἀδελφιδῆν--- σεμνὴν τρυφῶσαν ἐγκεκοισυρωμένην, 1.6. ΟἸαδυγα 
γιογίδιιβ ἱριδιέαρι. ἸΝ ΟὈἸ]ΠἸββίπηα θηΐπ ΑἸ ἢ 615 ογαΐ Α]ο πο ] ἀΔ τη ΡΘΠΒ, 

615. ὑπ᾽ ἐράνου) ὑπ᾽ ἐράνων ΡΥΟΒΑΡΙΠΠΘΙ Β οἰβῖρ. ἘΠ βίο Ἰ6ρΊββθ νἹἀθίυσ 
5680], δα 617. Βράάο: ργορίου' δίϊρθηι ποη οοἰαίαρι. ῬΊ]αῖο Τι6ρ:. 
915 Εὸ. ἐράνων---πέρι. 
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“ ΄ ΄, 

ὥσπερ ἀπόνιπτρον ἐκχέοντες ἑσπέρας, 
“ ζε 5} 39 ε )ὔ 
ἅπαντες “ ἐξίστω᾽ παρῃνουν οἱ φίλοι. 
3 “-“ ω , 

ΛΑΜ. ᾿Ὠ δημοκρατία, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά ; 
5 “ 5 ΙΝ ΄σ 4 

ΔΙΚ. οὐ δητ᾽, ἐὰν μὴ μισθοφορῇ γε Λάμαχος. 
5 ᾿ ᾿ ς ΛΑΜ. ᾿Αλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν πᾶσι Πελοποννησίοις 020 

’ὔ["- ΄σ΄ 

ἀεὶ πολεμήσω, καὶ ταράξω πανταχῆ, 
΄- Ἂν , 

καὶ ναυσὶ καὶ πεζοῖσι, κατὰ τὸ καρτερόν. 
Ν Ν ΄ 

ΔΙΚ. Ἐγὼ δὲ κηρύττω γε [Πελοποννησίοις 
σ“ ΄- 

ἅπασι καὶ Μεγαρεῦσι καὶ Βοιωτίοις 
΄σ » ΄ Ἂν 5 Ἁ 4 δ ὔ 

πωλεῖν ἀγοράζειν πρὸς ἐμὲ, Λαμάχῳ δὲ μή. 
Χ ΄σ ΄ 77 ΄“ 

ΧΟΡ. ᾿Ανηρνικᾷτοῖσι λόγοισιν, καὶ τὸν δῆμον μεταπείθει 
περὶ τῶν σπονδῶν. ᾿Αλλ᾽ ἀποδύντες τοῖς ἀνα- 

παίστοις ἐπίωμεν. 

616. Οοῃΐον ποβίσγυτη ΕἾ. 290. μήτε ποδάνιπτρον θύραζ᾽ ἐκχεῖτε μήτε 
λούτριον. Οδἴοτιπι Ὧ6 τὸ οἵ. νομαὶ. 8, 260. ποοίο ρμαίΐοηξ υἱρ]68 ἐθ 
»γαίογδιηΐο ἠδημθϑέγω το. 

617. ἐξίστω) “Αὐδοοάθ. Ὅὅ΄.Π0] : εἰώθεσαν, εἴ ποτε ἐκχέοιτο ἀπόνιπτρα 
ἐκ τῶν θυρίδων, ἵνα μή τις βραχῇ τῶν παριόντων, ἐξίστω λέγειν. 

618. ὦ δημοκρατία) Αν. 1570, ὦ δημοκρατία, ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε; 
ΞΟΡΙ. ΡὨ1]. 942. ὦ Λημνία χθὼν---ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά; ΒΕ. 

622. καὶ ναυσὶ καὶ πεζοῖσι (στρατοῖς). Τογά. 6, 81]. καὶ ναυσὶ καὶ 
πεζῷ ἅμα ἐξαρτυθεὶς (στόλος). Οἵ. Ἡογοαοῦ. 4, 97. 6, 9ὅ. 7, 121]. ἴῃ 
ααϊθι5 Ἰοοῖβ ὁ πεζὸς στρατὸς οἴ ὁ ναυτικὸς αἸΒΠΠΡ απ. Ρ]ΌΓΑ]Θ 

πεζοῖσι ᾿. 1. Ῥοπίΐζαγ, απ Ρ] αΓ65 ΘΧΡΘαΙ ΟΠ 65 τηϊπδίασ ΓἈΤ Δ ΟΠ 5. 
κατὰ τὸ καρτερόν) Ῥ]αΐο ϑὅγιαρ. 217 Ο. ἔδοξέ μοι ἐπιθετέον εἶναι 

τἀνδρὶ κατὰ τὸ καρτερόν. ΜΙΤΟΗ. 
625. πρὸς ἐμὲ, Λαμάχῳ δὲ μή) Οἵ. βαρτὰ 111. ἄγε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ 

σαφῶς, πρὸς τουτονί. ΤΠ ΘΟΟΥΙ, ὅ, 196. οὐ θεμιτὸν, Λάκων, ποτ᾽ ἀηδόνα 
κίσσαν ἐρίσδεν, [ οὐδ᾽ ἔποπας κύκνοισι. 

627. ἀποδύντες) Ἐδοία. Ξ0Π0] : ἀποδύονται τὴν ἔξωθεν στολὴν, ἵνα 
εὐτόνως χορεύωσι καὶ εὐστροφώτεροι ὦσι. Ιάθτη ἔδοϊξ σΠοτιιβ βθηστη {,Υ5. 
615. ἀλλ᾽ ἐπαποδυώμεθ᾽, ἄνδρες (ὦνδρες 3), τουτῳὶ τῷ πράγματι. 662. ἀλλὰ 
τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐκδυώμεθ᾽. ταυ]ίογιτη 1014. 686. ἀλλὰ χἠμεῖς, ὦ γυναῖκες, 
θᾶττον ἐκδυώμεθα. ΟἿ. 1014. 1178. ἤδη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποδὺς βούλομαι. 
Νῦν. 1102. δέξασθέ μου θοϊμάτιον, ὡς ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς. ΝεξΞρ. 
408. ἀλλὰ θαϊμάτια βαλόντες ὡς τάχιστα, παιδία, θεῖτε. Τποδηι. 656. 

τῶν θ᾽ ἱματίων ἀποδύσας. ΜοίΔΡΠοτοο Ῥαο. 386. τὸ γῆρας ἐκδύς. ΑἀάΘ 
ΨΘΥΒΊΙΠ) ἸΠΟΘΙΕΪ ΘΟΤΏΪΟΙ ἂρ. Μείπεϊς. ΕἾ. Οομμ. 111]. Ρ. 491. ἀπόδυθι 
ταχέως, Πάμφιλ᾽- ἡμέτερος ὁ πλοῦς. 

τοῖς ἀναπαίστοις) Οἵ, 4. δ04. Ῥαο. 795. Αν. 684. 
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3 Ὁ “ 5 ΄ὔὕ “ « 

ΕΞ οὗ γε χοροῖσιν ἐφέστηκεν τρυγικοῖς ὁ 
διδάσκαλος ἡμῶν, 

3, Ἅ, “ « 

οὔπω παρέβη πρὸς τὸ θέατρον λέξων ὡς δεξιός 
ἐστιν: 

4 » Ν “ » “ ᾽ 

διαβαλλόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἐν᾿ Αθηναίοις 
΄ 

ταχυβούλοις 030 
. σ΄“ Ν 7 «ε “ Ν Α ΄“- 

ὡς κωμῳδεῖ τὴν πόλιν ἡμῶν καὶ τὸν δῆμον 
καθυβρίζει, 

5 , - Ν ᾿ς 9 ͵ 
ἀποκρίνεσθαι δεῖται νυνὶ πρὸς Αθηναίους μετα- 

βούλους. 

Φησὶν δ᾽ εἶναι πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος ὑμῖν 
ὁ ποιητὴς, 

Ψ « “-“ “ , ἣν 7ὔ 3 

παύσας ὑμᾶς ξενικοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἐξαπα» 
τᾶσθαι, 

638. ἐφέστηκεν) ΒτΘΠΟΙκΙ5 τλᾶ]6 τά ατα! : αητηληι αρρμἴ. 86 Π- 
ΒῈ5 αϑῇ : δῷ φίο οἠογὶβ ργεζαϊέ νοὶ ργαίοοίιϑ οϑέ ; βᾶτη ἐφεστάναι, αἴ 
ποίΐατη δβί, ψαϊοῦ ργωβοὶ, ργίθββο. Οἵ. ψεβρ. 95, οἷός τε πολλοῖς 
προβατίοις ἐφεστάναι. Ῥ]αῖο ὅ΄γιαρ. 174 Β. ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ. 
ΤΠ] ετοά. 2, 148. οἱ ἐπεστεῶτες. 

629. παρέβη πρὸς τὸ θέατρον) ἘΠ] ΠΊ5]615 οσοηΐογέ Εα. ὅ08. Ῥαο. 798. 
ΤὭΏσβηι. 788. 

690. ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν) Α ΟἸδοπα ργθοῖριθ. Ὑιά. 577. 502. 
ταχυβούλοις) 6 ΑἸΠΘΠΙΘηβιατη δυσβουλίᾳ οἵ. ΝΡ. 587. Ἐμ0ο]. 478. 
691. κωμῳδεῖ τὴν πόλιν) Ῥᾶο. 751. οὐκ ἰδιώτας ἀνθρωπίσκους κωμῳδῶν. 
032. ἀποκρίνεσθαι Ῥῖο ἀπολογεῖσθαι ἸΘΡΊΓΟΥ εοἴϊαπιὶ π΄ εβρ. 95]. 

ΤΠβιη. 1806. ἘροΙ 15 (Ηδτροοτγαῖ. ν. ἀπόκρισις) : ὡς ὑμῖν πάντως ἐγὼ 
ἀποκρινοῦμαι πρὸς τὰ κατηγορούμενα. 

6099. ἄξιος) Ῥαο. 918. Πολλῶν γὰρ ὑμῖν ἄξιος Τρύγαιος ἁθμονεὺς ἐγώ. 
ΡῬΙαΐ. 877. Νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα, πολλοῦ γ᾽ ἄξιος Ϊ ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν 
ὁ θεός ἐσθ᾽, ὅτι ] τοὺς συκοφάντας ἐξολεῖ κακοὺς κακῶς. ΕΠΜ. ἘΡ. 
ΑΙο. 445. ἀξία δέ μοι [ τιμῆς. Χοπορα. Μοτια. 2. ἄξιος θανάτου τῇ πόλει. 
1 γβῖαβ 122, 4. οὐ τούτων ἀξίους γε ὄντας τῇ πόλει. Τιποίδπ. ν. 7. Ρ. 79. 
ἀντὶ ἀνδραπόδου κόσμιον ἄνδρα καὶ σώφρονα καὶ πολλοῦ ἄξιον τοῖς Ἕλλησιν 
ἀπέδειξα. ΜΙΤΟΗ. ἄξιος ῥῬτὸ αἴτιος τοϑειζα] οἴ Ἰηῖτα ν. 641. :πα ΠΕΣ 
56 Ἰαυάαΐ σομηίοιβ Ῥᾷο. 798, ἄξιος εἶναί φησ᾽ εὐλογίας μεγάλης ὁ διδάσκαλος 
ἡμῶν. 1 πρῶτον μὲν γὰρ κι τ. Δ. ἘΔΙΠΠαπίυΣ ἸρΊζαΣ, 41] αἴτιος ῬΓῸ ἄξιος 
Βαρβαςαοτο εἷο γοϊπουπηΐ, ΒομΈ]οῖαβ, θανγοβ. Ρ. 354, Βυπποϊτῖαβ, αρτο- 
Ῥαηίθ Ῥούβοῃο δὰ ἤρου. 3513. Οἵ. δα 641]. 

094. ξενικοῖσι) ὅο!ο] ; τοῖς ἀπὸ τῶν ξένων πρέσβεων λεγομένοις. 
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ΠΩ [4 ΕΑ 45 5 

μήθ᾽ ἥδεσθαι θωπευομένους μὴτ εἰναι χαυνο- 

πολίτας. 030 
ς ΄ 5 ἣν ΄ , ε 7 

Πρότερον δ᾽ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων οἱ πρέσβεις 

ἐξαπατῶντες 
-“ μὰ " ’ὔ 3 , 5 ΔῈ ἴω ἷ 

πρῶτον μεν ἰοστεφάνους ἐκάλουν" κἀπειδὴ τοῦτο 

τις εἴποι, 
» Ἂν ἐν Ν {« , 5» 5 ΕΥΣ Ἐ- 

εὐθὺς διὰ τοὺς στεφάνους ἐπ ἀκρὼων τῶν 
3 ͵7ὕ 

πυγιδίων ἐκάθησθε. 
ΠῚ ς ΄ 7 ν᾿ 7 

Εἰ δέ τις ὑμᾶς ὑποθωπεύσας λιπαρὰς καλέσειεν 
» ,ὔ 

Αθηνας, 

Βεγρκίαβ (ἢ Ῥυοῖ. δα Βαθυ]ομῖο5) δά ΟΟΥρῚο ἸΘοδί! ἃ ΤιΘΟΠΕΪΠ]5 

Αἴμδπαβ ορὶβ ἱπυροίγαπαος οατιξα Τηϊ551 ΘΙ ΘΠ ΙΔ ΠῚ τη δ οτΊοα ΤΘΞΡΙΟΙ 

πῖς Ραΐϊαΐ, 46. 4ὰο Τ)οάοτα5 516. ΧΙ. 59 : οὗτος νῦν καταντήσας εἰς τὰς 

᾿Αθήνας (Δτοποπία Εππο]θ νθὶ ἔπ 0}146) καὶ ταραχθεὶς εἰς τὸν δῆμον, 

διελέχθη τοῖς ᾿Αθηναίοις περὶ τὰς συμμαχίας, καὶ τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως 

ἐπέπληξε τοὺς ᾿Αθηναίους, ὄντας εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους δο. 

θ8ὅ. χαυνοπολίτας) 360] : κεχαυνωμένους περὶ τὴν πολιτείαν ἢ τὴν 

πόλιν. ϑιτα ΠΟΥ μικροπολίτας, διαδρασιπολίτας ΑἸΧΙΕ ποδίογ. Ἐοάθτη 

5θῆξι Κεχηναίων πόλιν ΑἴΠΘΠα5 νοσαΐ Εᾳ. 1262. εἴ χαυνοπρώκτους ΟἾν 65 

βαρτα 106, Αρίαε δαΐθτη σομίογαβ Γπιοῖαῃ. 46 τηθυορά, οομά. 8. ὁπότε 

οὖν ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἤκουες, ἑώρων ὅπως ἐκεχήνεις πρὸς αὐτὰ, καὶ πάνυ 

σφόδρα πρὸς τὸ δέλεαρ ἀναπεπταμένον παρεῖχες τὸ στόμα. 

637. ἰοστεφάνους) ΑἸ] ροοία 84 ΡΙΠΑΔΤΙ νουθα, Αἱ λιπαραὶ καὶ 

ἰοστέφανοι ᾿Αθῆναι, τηοπαπίθ ΒΟΠο]Ἰαβία, 40 Τοβροχιῦ δἴϊατη ἴῃ πα. 1329. 

ἢ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀριζήλωτοι ᾿Αθῆναι. οἴ 1929. ΕΠ. 

638. ἐπ᾽ ἄκρων τῶν πυγ.) “αχίαᾶ ῬΓΟνΘΥθιατη ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ὀνύχων, 

ἀ6 115 ἀϊοΐαμπι, χαὶ ΞΌΡοΥΡθ6 ἱποθάπης. ϑόρθοοὶθβ 76. 1290. ὑψήλ᾽ 

ἐκόμπεις, κἀπ᾽ ἄκρων ὡδοιπόρεις. Ὁ Ξοπο]αβία δακτύλων Βα θα πα. “ΠΡ. 

Ἐ]Θοίγ. 845. ὄνυχας ἐπ᾽ ἄκρους στάς. ἴοπ. 1180. ἐν δ᾽ ἄκροισι βὰς ποσί. 
Ογεὶ. 159. ὥστ᾽ εἰς ἄκρους γε τοὺς ὄνυχας ἀφίκετο." ΜΙΡΘΗ. οὐἱ 
αρίβ στϑᾶάϊῦ: ψοῖ οομίά ἠαγαάΐψ ἄξαρ γοι" ϑ8θαΐβ. ϑο]σθῦ. ἀα]ᾶ 
ΑἸΠΒΘπίθπβοβ Ἰθραΐοβ ΡΟΥΘ ΡΎΠΟ5 1πΠ ΘΟΠΟΙΟΠ6 ΠΟ βίαηΐοβ βθα ββάθηΐεβ 
(απάςθ ᾿ς ἐκάθησθε) δαάϊοθαπί, πυγιδίων ασοία. αἰχὶῦ σοτηϊοβ ΡΤῸ 
ὀνύχων. ἴϑίτη.] 60 τ βΡΙοὶ ροΐοβί, απο βοϊθπΐ, πξ αἷς Ξ0Π0]., οἱ ἐπαίνων 
εἰς ἑαυτοὺς γινομένων ἀκούοντες τὴν πυγὴν τῆς καθέδρας ἐξαίρειν. 

639, ὑποθωπεύσας) δ΄ εβρ. 610. καὶ τὸ γύναιόν μ᾽ ὑποθωπεῦσαν ὅζο. 
λιπαρὰς---᾿ Αθήνας) Ριπά. Νοιῃ. 4, 29. λιπαρᾶν---ἀπ᾽ Αθανᾶν. Ἰβέμτη. 

9, 80. ταῖς λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις. ἔταρτα. ΠΙνΥ. 4. αἵ τε λιπαραὶ καὶ 
ἰυστέφανοι, καὶ ἀοίδιμοι, “Ἑλλάδος ἔρεισμα, κλειναὶ ᾿Αθᾶναι. Οἵ. Νυρ. 299. 

ἔλθωμεν λιπαρὰν χθόνα Παλλάδος. 'ᾳ. 1929. ὦ ταὶ λιπαραὶ---᾿ Αθῆναι. ΕὟ. 
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“ ΄“ Ὁ ᾿, ἈΝ ςς ΝΞ» ΠῚ ΄, Ν 

εὕρετο πᾶν ἂν διὰ τὰς “ λιπαρὰς᾽. ἀφύων τιμὴν 
’ὔ 

περιάψας. 040 
΄ , ΄σ - 57 ΄σ 

Ταῦτα ποιήσας πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος ὑμῖν 
γεγένηται, 

Ν Χ Ὡ 3 - ΄ 7, ε 

καὶ τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσιν δείξας, ὡς 
δημοκρατοῦνται. 

137. ὦ πόλι φίλη Κέκροπος, αὐτοφυὲς ᾿Αττικὴ, [ χαῖρε λιπαρὸν δάπεδον, 
οὖθαρ ἀγαθῆς χθονός. ὙἹά. εἴἴαπιη ΜῈΟοπΪς, δα ΑἸοοξί. Ρ. δ6. 

640. ἀφύων) ἀφυῶν Ἐ]ΓΊ5]6Ια5 οοηΐγα ργθθοθρία ο,ΔΙΩΤ Δ ΙΘΟΓΏΓΙΩ. 
γιάθ Ἰοαηπθπὶ ΑἸαχϑπαγ. Ρ. 17, 8. εὖ δρρεπάϊοοιη δὰ Εγτθοϊορ. 
(ὐυάϊαη. Ρ. 662, δὅ0. ἀφύων τιμὴ εχ πος ἴοοο Ηδεβνομῖαβ. ΠΙΝΏ. 
ΘΟΙΠορί αἰ πριθηάατῃ ογαῦ 80 ἀφυῶν οΘηϊίνο 86] ον] ἀφυής. 

ἀφύων τιμὴν περιάψας) “ρμαγηι ἤοηοῦθ πυϑϑδίγαηι εγϑθηλ ΟΥ̓ΠΩΉ5, 56. 
αριΠποΐο λιπαράς. “Ρ]αΐ. 590. πολὺ τῆς πενίας πρᾶγμ᾽ αἴσχιον ζητεῖς 
αὐτῷ περιάψαι. ΡΙαΐο Αρο]. 8δ. αἰσχύνην τῇ πόλει περιάψας. ΠΘΠΟΞΊΠ. 
1401, 9. αἰσχύνην μᾶλλον ἢ τιμὴν περιάπτοντα τούτοις περὶ ὧν ἐστὶ γεγρ- 
αμμένα" ΜΙΤΟΗ. Ηδεξγομῖαβ δὉ ΕἼτηβίοῖο Ἰαπάδζαβ : ἀφύων τιμή" τὸ 
ἔλαιον, ἐπεὶ ἐν τούτῳ ἕψονται. Νιοξίεγ ἃρ. Αἴποη. ρ. 96. ἅλις ἀφύης μοι" 
παρατέταμαι γὰρ τὰ λιπαρὰ κάπτων. 

641. ἄξιος 4641. Τιοροθαΐατ αἴτιος. Οἷ, ν. 659. Θάδτη βαπίθπἝβιη 
ΘΟΠβττηδηΐ γογθᾶ ταῦτα ποιήσας, 4086 Ρ͵δηθ Ξρεοΐαῃί δα βία παύσας ὑμᾶς 
ξενικοῖσι λόγοις ἃο. (γν. 654. 695). [ἢ τηραϊο δαΐεπι ξαπέ νυ. 698 --- 
640. (ΟὐΟΠίγΑ 5 ΕΥΤΟΥ σἹἀθίῃῦ δϑβα ἰηΐτα ν. 1002. τοῦ πολέμου τ᾽ οὐκ 
ἀξία, ΙΌϊ τηϑ τη αἰτία. 

642. καὶ τοὺς δήμους---ὧς δημοκρατοῦνται) Τμηι φιοί οϑέοπαϊέ υοὔϊϑ 
ψιοηιοίο ἀρμα βροῖαβ εἰ7ὖθ5 γοβρεδίϊοα αὐηιϊηϊξίγοίαγ. πὰ ΒΔΌΥ]ΟΠΙ5 
ἔλθ] ποβίθυ ΞΟΟΪΟΥ ΠῚ σδιιβατη οἷ ῬδΙΓΟΟΙ ΤΩ Β ΞΟ ΡΙββα νἹ ἀθίαγ, δ 
ΤΩ] ΞΘΓΆΤῚ ΘΟΓΊΤΩ ΘΟΠΑΙΠΙ ΟΠ Θτη ΑΙΠΘΠΙΘηβΙθι5. απ Οσυ]οβ ροβαΐββθ, 4] 
ἃ ἀδπηα ΡΟ ΟΡῚ5 ῬΥΟΐοΥυῚ5 (64 8}15 Ῥγέθοῖραθ ογαΐ Ο]60) ρεγρθίῃο τηδὶα 
ἰγδοίαυ θη ΤῊ] ΠΙΞΩ 6. ΘΟΓΠῚ ΡΘΟὰΠΐο δχίοσηπθπᾶςφο οασβα Δα ΠΙΌΙΕ5 
γεχαγθηΐασ. Ὑ,, ἔτ. ΒΟΥ]. νυ}. χῖν. ἴὕὅπαε ξαϊατατη δαριγαία ΘΟΙΗ]- 
ΟἾ5, αὖ ΠΌΟΙΙΠῚ ΟδΌΞαΠὶ Θριββθῖ, 5ΟΟΪ ῬΓΟΧΙΤΗΪΒ ΠΟ ΎΒΙΒ ΜΆΡΏΙΪΒ 
γΘΠΓΟΙΙ 5ἰηΐ, ν]ἄθσθ οαυριθηΐθβ ροθίδπι ΠΟΌΙΪΘτη, 648] 1 50Π{188 σα ΒΆΓΤΩ 
Δαν ΘΥ̓Ξ5. ἀθΙπ δ  ΟΡΌΓΙΤΩ ἀΟΠ ΠΔΓΙΟΏΘΙΩ ΟΥ̓ Θ᾽ 6 ΠῚ ΞΊΙΒΟΙΡ ΘΓ ΔΠΒ115 ΘΞΒΘῦ. 
Φαστα δαΐθιη ᾿πα]αδτη ΠᾶΠΟ ΞΟΟΙΟΓ τὴ ΘΟΠΑἸΠΟΠΘ μὰ ΠΙΟΉγ 5115 ΜΆΡΉΪ5 
δάθοσαθ οουατη Ἰἰθρας 5 ΘΟΓΌΤΩ ΡδΪδπ εἴ διιάδοῖθυ τοργθμθηάθγαεῖ, ΠῚ 
ΤΗΪ ΓΤ δϑί ΟἸθοπθῖὴ ἴγὰ Δαἀνθγβαστη ποβίσλιστη Θβουθα]Ξβα εἴ Πΐθτα ρυθ- 
ἸΙσᾶτη οἱ Ἰῃΐθπϊββθ. Ὗ. βαρτὰ 877. Εἴ βἰς ἔδσε Ἰοοῦτῃ δοοῖρις ΤῊ. 
ΒουρΊπαβ ἴῃ Ργίαδξ, δὰ Βαθυ]οπίοβ. 

ὡς δημοκρατοῦνται) Τιγϑῖαβ ». 120, 29. ἀλλ᾽ οὕτως φκοῦμεν δημοκρα- 

τούμενοι, ὥστε ἃς. ὅϑαρτα 60. ἢν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι. 
Τηξγα 655. ὡς κωμῳδήσει τὰ δίκαια, ῬΥῸ ΞΙΠ}Ρ]. λέξει. 



ΔΑΟΗΑΒΝΝΕΝΒΕΝ. Θγ' ῶϑ 

’ὔ “- 9 ω Ν ’ ἐὸν οὶ 

Τοιγάρτοι νῦν ἐκ τῶν πόλεων τὸν φόρον ὑμῖν 
,’ὔ 

ἀπάγοντες 
ἰχά ᾿ “-“ 5 “- Ν ᾽ν Ν 

ἥξουσιν ἰδεῖν ἐπιθυμοῦντες τὸν ποιητὴν τὸν 
4 

ἄριστον, 
Ψ 7 ᾽ 9 ΄-“- ΕῚ 3 ,ὔ Ν 

ὅστις παρεκινδυνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν Αθηναίοις τὰ 
δίκαια. 045 

Οὕτως αὐτοῦ περὶ τῆς τόλμης ἤδη πόρρω κλέος 
ἥκει, 

ὅτε καὶ βασιλεὺς, Λακεδαιμονίων τὴν πρεσβείαν 
βασανίζων, 

ἠρώτησεν πρῶτα μὲν αὐτοὺς πότεροι ταῖς ναυσὶ 
κρατοῦσιν" 

εἶτα δὲ τοῦτον τὸν ποιητὴν, ποτέρους εἴποι κακὰ 
πολλά: 

τούτους γὰρ ἔφη τοὺς ἀνθρώπους πολὺ βελτίους 
γεγενῆσθαι, θδ0 

Ὁ4δ. παρεκινδύνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν ᾿Αθηναίοις Ἡ οΥΥπΔηπιια, ΤΑΥΤῚ παρεκιν- 
δύνευσεν ᾿Αθηναίοις εἰπεῖν. 

6406. οὕτως Ε]ΤΊΒ]ΟΙ5. οὕτω δ᾽ ν]ρῸ εἵ Πιηά. ΟἿ. ἴᾳ. ὅ80. οὕτως 
ἤνθησεν ἐκεῖνος. Νὰῦ. 294. Αν. 866. 796. Κ81 τοῦπογοίασ οὕτω δ᾽, 

Ῥοβίιυ!αγοίαν ἴῃ 566. ν. ὥστε ῬΓῸ ὅτε καὶ, πι ἴπ Αν]ρ. 488. οὕτω δ᾽ 
ἴσχυσέ τε καὶ μέγας ἦν τότε καὶ πολὺς, ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν κα. 

647. Λακ. τὴν πρεσβείαν) Τιοραίοβ ραγίθπογιπθη ἀἸοῖς δα τοροπι 
ῬΘΥΒΘΓΙΠῚ Τηΐβ5Ὸθ. ΒᾺ0 ἰπἰζατα Ὀ61]] ῬεΙορ. ἀθ ᾿πθυπάα οὐπὰ 115 50- 
οἰοίαΐβ δἄνουβιιβ. Αἰ ποπίθηβοβ. ΒΟΤΉΗ. 

660. γεγενῆσθαι) ῬοΥρογάτη τράδαπε ᾿Ἰπζουργοίθβ βοηξα Γαξαγο, ἴδπ- 
ΠαδΠὴ 5] γενήσεσθαι Ξογϊρίθτη Θββοῦ ; 14 χυοά Παρϑί οχ ρ] οββοπιαΐθ Β. 
δ ΒΡ σα .Υ ΟἹ πὶ ΘΟΥΤΙρ πτιπι 6586, μὲν ἔσεσθαι. Νοηιο ορβίαϊ ψιοά 
ὯΟΠ) Ξθαυδίαγ δέ. ΟἿ, ὅορῃ. Τυδοι, 686. ἔχρισα μὲν---κἄθηκα. ΑἹ. 1. 
ἀεὶ μὲν----δέδορκά σε---καὶ νῦν---ὁρῶῷς ΟἸιδηπιδτη ΘΧΘΠΊΡ]ΙΠῚ ΟΧ ποβίσγο 
ΠῸΠ ἃ(ἱ Τηδπιηὶ οδί. 564 ργωβίαϊ ἔογίαββθ βου] Ἰονὶ τιζαξίοπθ τε 
γενέσθαι, ἴγο0 ΒΘηδιι : 707)" ἤ6 βαϊά ἐἠαΐ 186, τοῆοηι ἐλ ροοὲ ζοιιηε γι 
τυἱ{},, 1067} (ΟΥ̓ ᾿νμδέ ὕ6) {ἢ δοίζο)" ἠιθη, απ τυοιϊα ἤαυο ἐΐιο ηιαϑίογ 
1067. ὍΟ10Ο] : ἔφασκε γὰρ ὅτι οὺς ἂν οὗτος ὁ ποιητὴς--- σκώψῃ, τούτους 
σωφρονίζεσθαι καὶ γίνεσθαι βελτίους. ῬΙ κα παμροΥ θοξιιτη ἕορτθ ἐο] γαῖ 
ῬΌΒΒΘ νἱάθίι. θΘιιοά 81 τοίἰηθαβ, γθάάρ ; ηρόδέ λαυο ϑϑοοηιθ. 

1, 
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3 “ ,ὔ Ἀ ΄ “ ,ὔ 

κὰν τῷ πολέμῳ πολὺ νικήσειν, τοῦτον ξύμβουλον 
Ψ᾿ 

ἐχοντας. 
ἈΝ “ « “ , ἈΝ 

Διὰ ταῦθ᾽ ὑμᾶς Λακεδαιμόνιοι τὴν εἰρήνην 
προκαλοῦνται, 

Ν ᾽ν ΕΝ 3 “ Ν [ο “ ἢ 

καὶ τὴν Αἰγιναν ἀπαιτοῦσιν: καὶ τῆς νήσου μὲν 
ἐκείνης 

3 7, 3 Ε 8. ον “ Ἃ Ἁ 

οὐ φροντίζουσ᾽, ἀλλ᾽ ἵνα τοῦτον τὸν ποιητὴν 

ἀφέλωνται. 
3 ϑι τὸ δ᾽ “ ᾿, 3. ἴω «- 7 

Αλλ᾽ ὑμεῖς τοι μή ποτ᾽ ἀφηθ᾽ ἈΏΟΙ κωμῳδήσει 

τὰ δίκαια: δ 
.) « ΄“ Ν ’ὔ ν᾽) “ » 

φησὶν δ᾽' ὑμᾶς πολλὰ διδάξειν ἀγάθ᾽, ὥστ 
εὐδαίμονας εἶναι, 

» 7 5 Ὁ) ε ͵ ᾿ »ῸΡ 

οὐ θωπεύων, οὐδ ὑποτείνων μισθοὺς, οὐδ 
5 ὁ 

ἐξαπατύλλων, 
Ἁ ΄“ Ἁ ,ὔ Ἂν Ν 

οὐδὲ πανουργῶν, οὐδὲ κατάρδων, ἀλλὰ τὰ 
» 

βέλτιστα διδάσκων. 

651. καὶ τῷ πολέμῳ Ἰερεθαΐαι. ῬΥῸ καὶ 641 κἀν. ΟΥ, Ρ]. 184. 
κρατοῦσι γοῦν κἀν τοῖς πολέμοις ἑκάστοτε. ἘςΟ]. 079. τοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ 
πολέμῳ. Β]αῖο 221 Β. ἐν τῷ πολέμῳ. 548 Α. ἐν πολέμῳ τε καὶ εἰρήνῃ. 

652. ὑμᾶς---εἰρήνην προκαλοῦνται) Χοπορῆ. ΟΥγτορ. 1, 4, 4. ταῦτα 
προὐκαλεῖτο τοὺς ξυνόντας. δ τὸ οἵ. Εᾳ. 794. Τπαο. 2, 72. 5, 857. 

6ὅ9. τὴν Αἴγιναν ἀπαιτοῦσιν) “ρΊηδο ΟΟΟΙΙΡΔΌΟΠΘΙη 1Πΐαι ΡΥ ΘΟ ριιαΒ 
Ὀ6111 οατιβαβ τηθπιοσαΐ Το 14651, 159. ΓΜ. 

654, ΑΥποπίθπβθβ, ΘΧΡυΪβ15 ΔΟΡΊΠΘΏΒ, ἴῃ ΘΟΥ τα ἸΏΒ ]α Πα ΘΟΙΟΠΟΒ 

ταΙβουδηΐ, ἈΡΤΌΒαΩῸΘ βογίθ αἰβιθυθγαηῦ. [πίον 605, απ ΒΟΥ ΙΟΠΙΒ 
ῬΑΥ ΙΟΙρ65 δγδηΐ, Γαῖββθ σοχτηϊουση ποβίσηιμη ἰγασιιηῦ βοπο βία δα ἢ. 1., 
εὖ ΤΘΟΡΘΠΘ5 ΑΘΡΊ ΘΠ ΘΟΥ ἢ ΒΟΙΡίΟΙ ἃΡ. 5680]. ΟἸαυῖς. Ῥ]αϊομβ. Ρ. 
891., οὔ νἱΐδο ΑὐἸβίορμδηβ βουρίου. ιιπΐ ηαὶ οὔϊαπι Ῥαί ΘΙ 6]115 
ῬΒΠΡΡαμι Δορὶποίδηη {ῖ5βθ τπθιπουϑηΐ, 

θὅδ. κωμῳδήσει τὰ δίκαια) “Ψιδέα αϊοοί. Νυ]]ὰ Θηΐπι οιμρ 515 οϑὲ 
Ῥοποηᾶᾶ ἴῃ ν. κωμῳδεῖν. (ΟἿ. ΞΌργα δὰ 642. ὡς δημοκρατοῦνται. 

θ57. ὑποτείνων μισθοὺς) ᾿ἰβοογαῖο5. 159 ἘΣ. οἱ δ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον ὑποτεί- 
νουσιν, ἀλλὰ ἃς. Εετοῦ. 7, 158. ὑποτείνοντός τε τὰ ἐμπόρια συνελευθε- 

ροῦν. ΤΟ. 8, 48. καὶ ὑποτείνοντος αὐτοῦ Τισσαφέρνην---φίλον ποιήσειν. 
ΜΙΤΟΗ͂. ΝΥὸξ ἀϊοίμαιιβ, λοίαϊημῳ οἱιέ. 

ἐξαπατύλλων) Οἵ. Ἐπ. 1144, Αἀνεγθίαμπι ὑποκοριστικὸν ΒΙΓΩ ΠΟΥ 
Τουτηδίιιη καθαρύλλως Ρ1Ὸ καθαρῶς ροβαϊ ΟΥδπαβ ἀρ. Δἴποη. 996. 

θῦ3, κατάρδων) 'ϑοίιοὶ ; καταβρέχων ἐπαίνοις, ὥσπερ φντά. 
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΄ ’, 

Πρὸς ταῦτα Κλέων καὶ παλαμάσθω 
ἣν ΄ ἥδ ᾽ νΝ ’, 

καὶ πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεκταινέσθω. 000 
Χ Ν τὶ 53..5 “- Ν Ν , 

Τὸ γὰρ εὐ μετ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον 
ξύμμαχον ἔ ἔσται, κοὺ μή ποθ᾽ ἁλῶ 
περὶ τὴν πόλιν ὧν ὥσπερ ἐκεῖνος 

δειλὸς καὶ λακαταπύγων. 
-“- ΄“ Ἁ Ν Ν ΒΥ 

Δεῦρο Μοῦσ᾽ ἐλθὲ φλεγυρὰ, πυρὸς ἔχουσα μένος, 
΄ 3 “ ϑ »- 

ἔντονος, ᾿Αχαρνικήῆ. Στρ. θθ 
- ’ὔ » 7 » 

Οἷον ἐξ ἀνθράκων πρινίνων φέψαλος ἀνήλατ', 
, » . ,ὔ 

ἐρεθιζόμενος οὐρίᾳ ῥιπίδι, 
Ἐκ 5.. Ἃ » 7 Ξ , ἴ 
ἡνίκ᾽ ἂν ἐπανθρακίδες ὦσι παρακείμεναι, 670 

ε Ν 5» ΄“ ΄, 

οἱ δὲ Θασίαν ἀνακυκῶσι λιπαραμπυκα, 

6069. Ἐυυὶριάθ5 ἀρ ϑυϊάδμη (1π ἁλωτόν ἃ6 παλαμᾶσθαι) εἴ ΟἸσοΙῸ 
44 Αἰσατη 6, 1. 8, 1. 80 ΕΜτηβΊθῖο σοιηραγδί : πρὸς ταῦθ᾽ ὅ τι χρὴ 
(χρὴ Ὀϊπ4.) καὶ παλαμάσθω | καὶ πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεκταινέσθω" ἷ τὸ γὰρ εὖ 
μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον [ ξύμμαχον ἔσται, [ κοὐ μή ποθ᾽ ἁλῶ κακὰ πράσσων. 

παλαμάσθω) Ῥαο. 94. τόλμημα νέον παλαμησάμενος. ἕεβρ. 644. 
παντοίας πλέκειν παλάμας. 

662. οὐ μή ποθ᾽ ἁλῶ) ἂν. 461]. τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον παραβῶμεν. 
Ῥαᾳο. 1802. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ἐγὼ σαφῶς--οὅτι ταῦθ᾽ ὅσ᾽ ἦσας ἄρτι περὶ τῆς 
ἀσπίδος Ϊ οὐ μὴ πιλάθη ποτ᾽. ἴ,γ8. 369. κοὐ μή ποτ᾽ ἄλλη σου κύων τῶν 
ὄρχεων λάβηται. 492. τὸ γὰρ ἀργύριον τοῦτ᾽ οὐκέτι μὴ καθέλωσιν. 704. 
κοὐχὶ μὴ παύσησθε τῶν ψηφισμάτων τούτων, πρὶν ἂν ἕο. Νοππηυπαηθδηη 
566 γατῖτι5, Ἰθρτεαν οὔποτε μὴ, αὖ Ρ]αΐοπ. Ερίπ. 985 ΟΟ. οὔποτε μὴ τολμήσῃ. 
Τρ. 942 Ὁ. τούτου γὰρ οὔτ᾽ ἔστιν, οὔτε ποτὲ μὴ γένηται κρεῖττον. 

664. λακαταπύγων) Ῥτοάποΐα ρῥγίπηδ, αὖ ἴῃ Λάμαχος, λακατάρατος. 
665. φλεγυρὰ) ὅϑ6Π01]: λαμπρά. Μαβατα ΑΟΠΑΥΠΘπβθτα πνοσδΐ σΠΟΥ 5. 
οὐρίᾳ ῥιπίδι) ΕἹαδοῖϊο ἰαίο. ΟἿ, τηῖτα 887. ἐξενέγκατε ] τὴν ἐσχάραν 

μοι δεῦρο καὶ τὴν ῥιπίδα. ἴὕὅπάα. νεγθυτῃ ῥιπίζειν ἘΠΟΟ]. 841. τὰ τεμάχη 
ῥιπίζεται. ΜείάρΠοτῖοο ἤδη. 960. ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει. 

670. ἐπανθρακίδες) Ἡ ΘΒγΟΠΙᾺΒ : ̓ Απανθρακίδες" οἱ πρὸς ὄπτησιν ἐπι- 
τήδειοι ἰχθύες. οἴ Ἰπΐογαβ : ̓Επανθρακίδες. τὰ ἐπ᾿ ἀνθράκων ὀπτώμενα 
ἰχθύδια. απο Ξουρ[γδτησοργθβεπίαπε ποβίου ἡ 6βρ. 1127. Ῥο]υχ 6,50. 
οὗ 811. ουθυτα ἀπανθρακίζω ἸορίταΥ ἴα Αν. 1546. Ηδη. 6806. ἘΠΜ. 

671. Θασίαν) 56. ἅλμην. ἨοΒγοΠΪα5 : Θασία ἅλμη: εἰς ἣν ὄψα ὀπτώμενα 
ἔβαπτον. Οταϊπι5 ΑἴΠοπ. Ρ. 164. εἶδες τὴν Θασίαν ἅλμην οἷ᾽ ἄττα βαὔζει. 
Νοβίον ΕἾ. 986 : ὦ κακοδαίμων ὅστις ἐν ἅλμῃ πρῶτον τριχίδων ἀπεβάφθη. 

λιπαράμπυκα) Ἑαοοία αὐϊίαγ σοπιοαβ αἰ γτατηθῖοο ορπθῖο, ααοά 
ἩΪΠ1] δὰ 111} σι στϊῆσας ψαδτα λιπαράν. Μναμοσύνας λιπαράμπυκος ΑἰχῚξ 
Ῥιπάαγυβ Νοιη, 7,22. ΒΑΌΝΟΚ. 

1, 2 



70 ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

: ᾿ ᾽ὔ ο Ν ᾿ 3, 

οἱ δὲ μάττωσιν, οὕτω σοβαρὸν ἐλθὲ μέλος ἔντο- 
5 ἰᾷ 

νον ἀγροικότερον 
ε Ν “- Ἂν ,ὔ 

ὡς ἐμὲ λαβοῦσα τὸν δημοτην. θγῦ 
Οἱ γέροντες οἱ παλαιοὶ μεμφόμεσθα τῇ πόλει 

» γ ρ 5 Ψ 5 Ψ ᾿ ἴὸ ἢ 7 ἴ 

Οὐ γὰρ ἀξίως ἐκείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν 
Ψ ΓΒΕ τς “ 5» ἫΝ Ν “ 

γηροβοσκούμεσθ᾽ ὑφ ὑμῶν,ἀλλαδειναπάσχομεν, 
" 5, ’ Ά 

οἵτινες γέροντας ἄνδρας ἐμβαλόντες ἐς γραφὰς 
ἘΓΙΥΝ 5“ ω ω » 

ὑπὸ νεανίσκων ἐᾶτε καταγελᾶσθαι ῥητόρων, 080 
δῆ Ν Ὑ 3 Ν Ν Ν ΄ὔ 

οὐδὲν ὄντας, ἀλλὰ κωφους καὶ παρεξηυλημένους, 

674. ἔντονον ἀοαϊ. Ψυ]ρῸ ἔυτονον. Οἵ, ν. 605. Ῥ]αΐο ΤΠροῖ. 179 
Α. ἔντονοι καὶ δριμεῖς. 516 ἔνδηλος ἴπ εὔδηλος ἀδργταναΐαταη ν. 1190. 
Οοπβίσιιοϊίο οβί, οὕτω σοβαρὸν μέλος ---λαβοῦσα ἐλθὲ ὡς ἐμὲ τὸν δημότην. 

076. πὰ πος ὁμοῖο ροβίδ οδιβᾶση οὖ ρδίοο ἰατη ΒαΒρΙ οἱ οἰνίαγη 
δούτη, 4αἱ ρτὸ ραίτα αποπάδηη, ργεοοῖραθ δάνθγβιβ Μ 6405, ΓΟΥΠΤΟΥ 
Ῥαρπανογαμΐ, ΠῸΠΟ δαΐθ ΒΈΡΘΠΕΙἃ ΘΙ ΘΥἹ Ο βαπθοξαΐοια δα ἸΠ ΠΥ 5 

ὙΠῸΞ ΤΠ Π]85 νδοδίίοποιη Βαρθραμξ. Ῥιβιβίγαϊ! αυϊάθτη Ἰθρα (ΡΙαΐ. 
501. 51) Ῥεπ φγονίβαγη ογαῦ πὸ ῬαΌ]1ΟΟ βασηΐῖτι ΔΙ ουθηΐαι, 4] γα] ηοΓα 
ῬτῸ ρϑίτία ριιρμδηΐοβ δοοθριββθηῦ; Βθα ρυορίου τα θα] ατη Ἰτηροϊθητδπε 
εὖ ἰῃ4π85. τηϑυ!τουστη ΠΥ ΘΒ ΠΡ ΌΟΠΘΒ. 5θθρ6 δοοϊἀθυαΐ τῦ 1665 1115 
ῬοΠΟ ἱπητηουζο Θχοϊυἀουθηΐαν νϑίθυδηὶ 1511 τηἹ]65. Τίδαπο 58} Ρουβοπᾶ 
Ἰρβοσιτι υΘΥ ΓΥ ΘΟΤΆΙΟΙΙΒ Ὑ ΘΓ ΘΙ ῈΒ 505 ΓΘΙρΡῸΌ]ΠΟδα ῬΓΟΡ Ρ παῖοΤῸ5 Μαρα- 
θωνομάχας ποῃ τηοαο {πγρ ἴοι ΠΕΡΤΡῚ εὖ ΠΕθτιβ ρα ]1ο]5 (γραφαῖς) Ἰταρ]1- 
οατ, ἴῃ 4αϊθιι5 οατιβᾶ ΘΟΥΊΤῚ ΒΘΥΘΥΙΙΒ ᾿πν βαρ θα, 584 ξυνηγόρους ΘὈἸΆΤΩ 
ἡυπίογοβ Ἰάθοηαο ἀϊσεπαϊα οορῖα να]οπΐοβ ορροβιῖοβ 5101 ΒΆθΘΤΘ : τππᾶθ 
ρου, αὐ τηϊβουῖβ τ 15 ναχθηίαγ, οὖ Ἰπα]οῖο τη ]αῦ! οταπῖπο δα 4688- 

ῬοΓΔΠ τὰ ΤοαΙρδηΐαγ. 

μεμφύμεσθα τῇ πόλει) Οἵ. ΝΝυῦ. 576. Νεδρ. 1016. 

677. ἐκείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν) ΘΙ πο Υ ΤΠ ΘοοΥι5 ἘΡΙΡΥ. 18. ἑξεῖ 
τὰν χάριν ἁ γυνὰ ἀντὶ τήνων [ ὧν τὸν κῶρον ἔθρεψε. 

679. οἵτινες) ΔΑ ὑμῶν τοῖον Ῥεῖ Πυρεγθαΐομ. 

ἐμβαλόντες ἐς γραφὰς) {70 οατιδὰ ποβίγα οορποβοδίατ. ΟἿ, δα 676. 

681. οὐδὲν ὄντας) ΘΙΤΩΙΠΠΟΥ ἘΠᾺΡΟΙΒ. ἀρ. ϑιυάδτη ν. ἀνήρρησεν : ὡς 
μόλις ἀνήρρησ᾽. οὐδέν ἐσμεν οἱ σαπροί. Ἰλατὶρ. .20]. Ἐν. 18. γέροντές 
ἐσμεν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὄχλος | καὶ σχῆμ᾽, ὀνείρων δ᾽ ἕρπομεν μιμήματα. 

παρεξηυλημένους) «])οἰγἱίοΒ, νοσα {ταοΐοβ. 500]: ἐκ μεταφορᾶς τῶν 
παλαιῶν αὐλῶν καὶ ἀχρείων. κυρίως γὰρ παρεξηυλῆσθαι λέγονται αὐλοὶ οἵ 
τὰς γλωσσίδας διερρηγμένοι. τ] Π τον Η ΘΒ οπ5 οἵ ῬΒΟΙΒ ᾿. 595, 27. 



ΔΟΗΛΔΕΝΈΝΒΕΝ, ἃ 

οἷς Ποσειδῶν ἀσφάλειός ἐστιν ἡ βακτηρία: 
ονθορύζοντες δὲ γήρᾳ τῷ λίθῳ προσέσταμεν 

( Ρ ᾿ ἣν 7 Ν τ Ρ Χ 5 ᾿ : 

οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίκης τὴν ἡλυγὴην. 
Ὁ δὲ νεανίας, ἑαυτῷ σπουδάσας ξυνηγορεῖν, ὁ 85 

682. Ποσειδῶν ἀσφάλειος) ΑἸ] Δα νοοοξ ποσὶ εἴ ἀσφάλεια. ΟἸἸιδϑ 1 
ἀϊοαξ : ὧν τοῖς ποσὶν ἀσφάλεια βακτηρία, φμογιηι μο(ίϑιι5 Πγηιαηιοη ζει 
68ὲ δασμίωμδ. Τιοῖῦ ἀαΐθτη 50Π0], ἀρὰ ΑἸΠΘμΊθπβοβ 6011 Νορίαπιπι 
ἀσφάλειον, ἵνα πλέωσιν ἀσφαλῶς ΒΕΒΟ. 

689. τονθορύζοντε) (Οἵ. γεξρ. 614. ἤδη. 747. ΒΌττηα αἰΐοσα 
τονθορυγεῖν εΥἴαῖ. ῬΠογΘοΙαΐα5 ἀρ. Αἴποπ. Ρ. 268. ποταμοὶ μὲν ἀθάρης 
καὶ μέλανος ζωμοῦ πλέῳ Ϊ διὰ τῶν στενωπῶν τονθολυγοῦντες ἔρρεον. τον- 
θορυγοῦντες τη6 115 Χο ῬΟΠ]ῸΧ νἱ. ὅ8. 5βεα ποὴ ἀτθιῖο 4αῖπ τ65- 
τἰτασπάστῃ 510 πομφολυγοῦντες (πονμφολ. Β), ασποά νοΥθ απ ταπ]ῖο ἀρίϊαβ 
ἀα ἥπσνϊο ἀϑαγραΐαγ, 14. δπ. 249. πομφολυγοπαφλάσμασιν. 

τῷ λίθῳ εβῇ τῷ βήματι. Νιοβίεγ Ῥαο. 680. Ὅστις κρατεῖ νῦν τοῦ λίθου 
τοῦ᾽ν τῇ Τινυκί. ἘπΟ]. 87. Ὑπὸ τῷ λίθῳ, τῶν πρυτάνεων καταντικρύ. Η πο 
νοσδίαγ ΟἸθοπ ἴῃ ᾳ. 956. Λάρος κεχηνὼς ἐπὶ πέτρας δημηγορῶν. ἘΠ,Μ. 
Ξε βῆμα Ῥοΐϊιβ ἴῃ βοπαῖα αὐΐ Ἰπάϊοῖο Πῖο ᾿πίθ Πρ πάθη. τομαῖς 
ἹΜΙΟΠΘΙΠΒ ; ἴῃ βαπδίπι ΘΠ1ΠῚ, ΠΟῚ 1Π ΘΟΠΟΙΟΠΘ, Θ] ΒΓΑ] οδτιβὰβ πα ]οαῖαβ 
6556 Ρϑίεσε δχ Τυυϑῖδο ΟΥ̓ΔΊΟΠΘ περὶ τοῦ ἀδυνάτου. ΝΙΊΞΙ βίαξαδβ Ξοπαΐατα 
οὔδσῃ ἴπ Ῥῆγοο ΞΘα 556. 

προσέσταμεν) Οἵ. ΕῪ. 428. ὑποπεπώκαμεν (μὲν), ὦνδρες, καὶ καλῶς 
ἠρίσταμεν. "ΓΗΘΟΡοτήρύτη ἃρΡ. Αἴποη. Ρ. 428. ἠρίσταμεν" δεῖ γὰρ ξυνάπτειν 
τὸν λόγον. ΕΗ ΟΥτηΙρΡατη 1014. ἠριστάναι. Νοβίτυτη ΕἾ. 78 εἰ 243. δε- 
δειπνάναι. ΘΙΤΆΙΠ ΘΓ κατένασθεν, ΞΘ ἴπ νΘΥΒι ἃπαρεοβίίοο, γε βρ. 662. 

084. τῆς δίκης τὴν ἠλύγην) ϑῬοΙΠΠοαῦ ΞΘ η65 ἀθούθρις πο α]οξᾶτη ἰδη- 
απ Ἰποθτὴ ν]άθγα βοϊθηΐ ; 5θα ἢΐο βα]βθ οἵ δοῦρα τῆς δίκης Ῥοπίξυτ 
ῬΙῸ τῆς ἡμέρας, τὶ [Δ]1ΟΥ, δα 16 ]ἸοΙοτγτπι ἀρτα ΑἸΠΘμΙθηβθβ ΟὈβουσ αΐθτη 
οὖ ΔΙ θα Ρ 65 ζοΥ 585 Ξ᾽ σ᾿ ἸΠοαπαβ. ΠΙΟΙ τα δαΐθπη τῆς δίκης ἠλύγη αἱ 
ΔΠΡῸῚ τῆς δίκης φάος. Ἐατιρ. ΞΌρΡρΡΙ]. 74. τῆς δίκης σώζων φάος. ΒΊοὈ. 
Εχχοοτρίῖ. Ρ. 127. δίκης γὰρ ἐξέλαμψε νῦν ὅσιον φάος. Θιοβ Ἰοοοβ δά- 
ἀυχιῦ ΜΙΠΕΙΙ. 

685. νεανίας ἸΙΌΤῚ ΟἸΉΠ65, Τθοΐθ. ϑηβιβ ἰοοὶ, 4] Ἰδέ πίθου ρσθίθε, 
μῖο νἱάρίαι δββθ: {ή6. αμέθηη ΟΥαΐοῦ 7μυθηῖδ, ορόγα ἀαία τί ἦρδο 
αὐυοοαίμδ ρεδίλοιι οοπϑίϊέμαίιγ. Μ᾽ οΥθα ἑαυτῷ σπουδάσας συνηγορεῖν τοά- 
ἀθγοτηῖιβ ΑΠΡΊΙΟΘ : λαυΐηρ πιαο ἱπέογοβέ 707 ἠϊηιϑ οί ἐο ὅ6 αρροϊπίοω ἐΐε 
ϑέαίο- οομηϑοῖ ἴηι ἐἦ6 οα86. Οἵ. Ἰατιρ. ΤΡΗ. Αὐ]. 8597. οἶσθ᾽ ὅτ᾽ ἐσπούδαζες 
ἄρχειν Δαναΐδαις πρὸς Ἴλιον. Αἀάαΐαν Ρ]αῖο Α]ο. 11. 141] Ὦ. σπουδά- 

σαντες τοῦτ᾽ (1.6. τὸ τυραννεῖν) αὑτοῖς παραγενέσθαι. ϑε( ΡγῸ ἑαυτῷ 5οιὶ- 
Ῥοπάσπι ἔογίαββο ἑαυτόν. ΝΊΒΙ ἑαυτῷ σογγαρίαϊη οβδί. Εογίαββο 5Ὲ}Ὁ 
ἰδία γόος Ἰαΐϊθξ θριτπθέιπη τοῦ νεανίας, υἱὖ ἀναιδὴς γ6] βίαιος ; δαξ 5ι5- 



ἈΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 
--- οῦ 

5 ᾽, ,ὔ ΄ὔ ἐ -“ιε 

ες ταχοςπαίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς ῥήμασι 

Ῥἱσουῖβ βου θθπμάστῃ : ὁ δὲ νεανίας γέροντα, τι γέροντα ΟἸ]Θοΐατη 5[Ὁ γΘΥΌΙ 
παίει, αποα Δ] 116Υ ἀοβιἀθγαῖαν. Τοπίδθδγη θτη ἔτ᾽ ὧν καὶ εἴ ἐπ᾽ αὐτὸν, 
5οα Ἰοοῦτα πηροάϊζατα 8115 σϑπαιο. ΠΟΙ αβῦθ ἃπηοίδίϊο ὈΥΘνῚ5 

Ῥδττπι [015 Αἰ απαϊ, σπουδάσας : εἰς τὸ βλάψαι τὸν γέροντα. Αἀνοοδί! 

ῬαΒ]οὶ πυτηθτο ροσιπηηαθ ἄθοθιη οτδηΐ, ϑουίθ ἀποῖ! ἃ Ροραΐο, εἴ 

ἀὐδοῆτηδπη τηθτοθάθηη δοοὶριθρδηΐῖ. Οἵ. νεβρ. 691. αὐτὸς δὲ φέρει 

τὸ συνηγορικὸν δαρχμήν, ὉΡ1 56}0] : ἐλάμβανον γὰρ οἱ ῥήτορες δραχμὴν, 

ὅτε συνηγόρουν ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἢ ὑπὲρ ἄλλου τινός. ὕπαε ἔδοι!!δ νἱάθσα 

δϑξ, οὐὐ (απο βίπαϊο πῖβαβ ἀϊοδίασ 116, αὖ συνήγορος ΘΟΠΒΕ πΟΥΘίαΓ, 

ἘΠ 4101 δἀοϊοβοθπίαϊοβ αὐ ξυνηγορεῖν σπουδάζοντας ν6]]Πσαῦ σοτηΐουβ. 

γεβρ. 687. ὅταν εἰσελθὸν μειράκιόν σοι κατάπυγον ἥκειν εἴπῃ πρῷ κἀν ᾧρᾳ 

δικάσονθ᾽ ----- αὐτὸς δὲ φέρει τὸ ξυνηγορικὸν δαρχμὴν, κἂν ὕστερος ἔλθῃ. 

Να. 1089. συνηγοροῦσιν ἐκ τίνων ; Β΄. ἐξ εὐρυπρώκτων. ἘΠ αΣ 

ΕἸτβΙοῖαβ αα] νεανίας ῬΓῸ ἀοουιβαίῖνο παρδί, Ἰάθοσιθ Δι θΙριζαί5 

νἱζαπᾶδο οατιβα νεανίαν ΟΟΥΤΙΡῚΓ, απο τοοθριΐ ὨΙπάογί., Ποο Βαπβα : αἕ 

ἡΠ|6 (Δοουβαῖου) ἀαέα ὀρεγα τι ξυνήγορος 5ϊδὲ αὐοίεδοθηξ ε:. ΑΑ δοσὰ- 

βαίογθπι ἰρίταν, τοίογε σουθα ἐς τάχος παίει, αιδ5 ἴδτηθη δα ξυνήγορον 

Ῥδγξπογο, αὖ τϑηπα, οοπδβίαϊ. Πσθῦ δοοαβδίου οδῦ ἰρ58 ξυνήγορος, 

ἃ ῬΟραΪο δα βᾶπι ἴρβδτη στὰ σομβίϊξαμιβ. δ1ς ᾿πέγα ν. 705 ΤΟΥ 1465 

συμπλακεὶς ἀϊοϊταν ᾿ρ5ὶ ΟΘρἰβοάθτμο τῷ λάλῳ ξυνηγόρῳ ΤὐπδίμἽτι5 οὔατα 

γ. 10 ξυνήγορος οἴαΐῖ, αὖ οοπείας 6Χ 50Π0]. ΟἿ. οἴίατη ν. 718 ---718. 

Ἐκ χαῖθα ραϊεΐ, ΟΡ᾿ που, νεανίας ῬΥῸ ΠοτρϊηϑΕνο ΔΟΡῚ ἀθΌ 6 ΓΘ, ξυνηγόρων 

ἴῃ δοουβδηαο ἱπίοθιηροταπθδτη δὲ δά ἀδτηπαπάθτῃ δου ςαΐθιι οἵ 8110] 

Ρουβεπρὶς ποβξίοσ, Εῳ. 1958---6]. γεβρ. 482. ἀλλὰ νῦν μὲν οὐδὲν 

ἀλγεῖς, ἀλλ᾽ ὅταν ξυνήγορος ἰ ταὐτὰ ταῦτά σου καταντλῇ καὶ ξυνωμότας καλῇ. 

686. ἐς τάχος) 1.6. ταχέως. ὅ16 εἰς εὐτέλειαν ῬΙῸ εὐτελῶς Ανιῦ. 808. 

ξυνάπτων) ἘΒταπΟΙκῖι5 νου σορωίαηϑ ; ἘΠΤΊ5]6ῖτ5 48 ΘΟ ΠΟΙΒΟ σΘΠΘΙΘ 

ἀΙοθηαἹ ἱπίο Πρ δ, χαθταδατηοάστη ξυνάπτειν τὸν λόγον αἰοῖϊπιι. ἘΡῸ 

γογίουίτη ρούϊαβ σοηφ 558, ΑΠΡΊΙΟΘ οἰοδίηρ᾽ τοϊζἤ, ἀΐπι. 10 ξυνάπτειν 

μάχην αἸοϊΓαΣ ΑΘβοῦν!. Ρογβ. 596. ξυνάπτειν τινὶ ἐς λόγον Τ᾿) γ5Ι5ίγ. 468, 

ξυνάπτειν λόγοισι ϑορῃ. ᾿]Θοίγ. 21. συνάπτειν ἐν τοῖς λόγοις Β]αΐοηῃ. 

ΘοΡἢ. 952 Οὐ. συνάπτειν χεῖρας Τ1,6ρ5. 698 1). οἵ δρβοϊαΐθ συνάπτειν. 

Ἡοτοάοί. 4. 80. μελλόντων δὲ αὐτῶν συνάψειν. 5.6 ἃ νἱά. ποῖ, 566. 

στρογγύλοις τοῖς ῥήμασι) ““ Μείδρμοσιοθ Πιοηγβίαβ Εδ]1ο. νοὶ]. ὅ. Ρ. 

470, 9. Τιγεβῖο ἴῃ ἈΥρτπθηΐδη 1! ταϊομθ 6556. ἃἰΐ στρογγύλην λέξιν καὶ 

πυκνήν. ΤΌϊ4. Ρ. 464, 12. ἡ συστρέφουσα τὸ νόημα καὶ στρογγύλως ἐκ- 

φέρουσα λέξις : ΄αιοούτη ϑίΘΡΠαπτιΒ οοτηραγαΐ αν }15 ομγἑμηι 86 Υ 0} 

γοίαίο ἰογφιοαί ομίἠγηιθηια, ἴὔϑιιβ ταθίδ ρου ]οὶ πα]ὰ5 ΘΧορ τὰ ἃηῖ]- 

«αϊδδτασμη Παροῦ ΑΥἰβίορμδηθβ, ὉΔῚ ἀθ ογαίοσθ αἱΐ : ἐς τάχος παίει, 

ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς ῥήμασι. 4 ΟΥ̓ΤΩ γΘΥθΟΥ τη νἱ πὶ 5Ο0ΠΟ]1] ιοΐου 

γοΐαθε ποη οϑῦ ἀββοουξιβ τοάθῃβ ὨΪ5 : πιθανοῖς, πανούργοις. (ΟμνΘΗΪΕ 

Ρἴαπο ποβίγυθη φοάγμηφθη. Ῥοβί Αὐἱβίορμαποπι Αὐϊβίοίθ!εβ ἈΠοίοτῖο. 



ἈΟΗΑΒΝΈΝΜΕΝ, 79 

πὰρ: δὰ τῶν ΄ » “ ΄ 418 Ν ᾽ - 

κάτ᾽ ἀνελκύσας ἐρωτᾷ, σκανδάληθρ ἱστὰς ἐπῶν, 
Ν ’ὔ ’ὔ 

ἄνδρα Τιθωνὸν σπαράττων καὶ ταράττων καὶ 
κυκῶν. 

« » « Ν ,ὔ ,ὔ κ Ὶ » ἈΝ 

Ο δ᾽ ὑπὸ γήρως μασταρύζει, κάτ ὀφλὼν 

ἀπέρχεται: 
Ἀ 3 7, κ 

εἶτα λύζει καὶ δακρύει. καὶ λέγει πρὸς τοὺς 
φίλους. 000 

- » 5» “ Ἂς ,ὔ “΄'!,» » Ν 

οὗ μ᾽ ἐχρῆν σορὸν πρίασθαι, τοῦτ ὀφλὼν 
5 Ψ 

ἀπέρχομαι. 

Ὡ, 21. προστιθέντα τὸ διότι στρογγυλώτατα. Τ)ειηθίσιαβ ΡΠΔΙΟΥ. συνθεῖναι 

στρογγύλως καὶ δεινῶς ἸυπΧΊῦ. Του βῖαβ Ηδ]. βιτη Ποῦ συστρέφειν τε 

καὶ στρογγυλίζειν τὰ νοήματα Τιγϑίατη ἃἷΐ Ρ. 482, 1. : οοπίτα 4Ὧ6 ᾿ξοογαΐο : 

στρογγύλη δὲ οὐκ ἔστιν ἣ τούτου λέξις καὶ συγκεκροτημένη, ἀλλ᾽ ὑπτία καὶ 

κεχυμένη. ΟἸσεῖο δοάθῃι [66 5θπδι ογαΐογθηὶ Ἰρβαπη, υογϑα εὖ ΟΥ̓ αἰἱοηθηι 

ργοδϑαηι αἰχὶ ἀ6 Οταῖ. 2, 29. 18. Βτγαΐῖ 55. Οὐ. ὅ. Βομποιάοσιβ δα 

'ΓΓΗΘΟΡΗταβέ. νο]. 8. ρ. 68. ἃ Ὀίπάοτῆο αἰ]αῖαβ. ϑίπμ]8. δῦ ΠΟΥΔΌΙ 

ἸΠὰὰ ο5 γοίμπάμηι. Οδίθγαπι ῬγῸ στρογγύλοις Ῥᾶττιθη ἀπο ααυΐῃ 
ΒΟΥ Πάαπη 5ἰξ στρογγύλως, τπῦ ξυνάπτειν στρογγύλως 1άθται δῇ ααοά ἴῃ 

Του θί τ 1. 1. συνθεῖναι στρογγύλως, εἴ ἴπ Τιγβίο στρογγύλως ἐκφέρειν. 

Αἀᾶς ᾳιοά ἰπ νυ]ρ᾽. βουϊρίαγα οδπα!ς ἁγίου; πᾶτη ΚΟΥ θΘΠπτα 
Ῥοΐϊιβ. ογαΐ, στρογγύλοισι ῥήμασι. Τΐδηπθ σοοηδβίσιο!ο οὐ : ἐς τάχος 
παίει τοῖς ῥήμασι, ξυνάπτων (αὐτὰ) στρογγύλως. 

6087. ἀνελκύσας) δ εξρ. 568. τὰ παιδάρι᾽ εὐθὺς ἀνέλκει. 

σκανδάληθρ᾽ ἱστὰς ἐπῶν) Τοπαϊοιίας βἰαίμιθη8 Ὁθγϑογπηι. δὶς ἱστάναι 

βρόχους, παγίδας ἄς. Ανἱρ. δ27. ΘΟΠοΙΠαβία σκανδάληθρα ΘΧρ]Ἰοαΐ, 

τὰ ἐν ταῖς παγίσιν ἐπικαμπῆ ξύλα, εἰς ἃ ἐρείδει, ὅπερ ᾿Αρχίλοχος λέγει 

ῥόπτρον. ΑἸοΙρῃτο 8, 22. κρεάδιον τῆς σκανδάλης ἀφάψας. (ὐδΐογαπι 

ϑδάοτη πος νοῦρα ΟΥδῦπο {Ἰθα ῬΠοίία5 Ρ. 510, 1. 

688. ἄνδρα Τιθωνὸν) Νοία εβί [θυ] ἀθ βοπθοίαίΐβ ΤΊΓΠΟμΙ. ὅ1ς 
Ἰαπετός Νὰ. 998. ΒΒ. 

ταράττων καὶ κυκῶν) [ἴὰ Εᾳ. 221. ἀλλὰ παῖε, καὶ δίωκε, καὶ τάραττε, καὶ 
κύκα. 692. ὠθῶν κολόκυμα, καὶ ταράττων, καὶ κυκῶν. Ῥάς. 920. ὡς κυκάτω, 
καὶ πατείτω πάντα, καὶ ταραττέτω. 654. καὶ κύκηθρον, καὶ τάρακτρον. ΒΕΠΜ. 

Οταϊπιβ Ἰὰπ. ἃΡ. ΤΠ 1ορ;. Τδοτί. 8, 97. ταράττειν καὶ κυκᾶν Ϊ τοῖς ἀντι- 

θέτοις το. 
689. μασταρύζει) ὅ΄010] : συνέλκει καὶ συνάγει τὰ χείλη. ἀπὸ μεταφορᾶς 

τῶν ὑποτιτθίων παιδίων, ἃ τὸν μαστὸν ἕλκοντα τῷ στόματι συνάγει τὰ χείλη. 
ΑΠρΊοο γτοάάαβ : ηἠμωμδίοβ οὐ ηνμΐογ8 ἠδ ἀφ θη. 

ὀφλὼν) 856. δίκην, πιμίέα ἀαηιπαίιδ. Οἵ. Να.84. Αν. 1457. 60]. 655. 

690. λύζει καὶ δακρύει) ὅορ!ι. (ὑἀ, (ο]. 1620. λύγδην ἔκλαιον πάντες, 
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γι σ ΄ ὌΝ, ΄ 3 » ΄ κ 
Ταῦτα πῶς εἰκοτα, γέροντ ἀπολέσαι πολιὸν 

ἄνδρα περὶ κλεψύδραν, ᾿Αντ. 
ἈΝ Ν 4 Ν Ν » ΄7 

πολλὰ δὴ ξυμπονήσαντα, καὶ θερμὸν ἀπομορξά- 
᾽ Ν - ΄“΄ Ν Ἀ Ν " 

μενον ἀνδρικὸν ἱδρῶτα δὴ καὶ πολὺν, 00 
Ὑ 3. 5 ᾿ν 35, “ Ν Χ Ψ 

ἀνδρ᾽ ἀγαθὸν ὀντα Μαραθῶνι περὶ τὴν πόλιν : 
εἶτα Μαραθῶνι μὲν ὅτ᾽ ἦμεν, ἐδιώκομεν: 
νῦν δ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν πονηρῶν σφόδρα διωκόμεθα, 

κάτα πρὸς ἁλισκόμεθα. 700 

094. περὶ κλεψύδραν) Θυδθ ἴῃ Ἰπάϊοϊο ογαΐῖ. Οἵ, εβρ. 99. ὁ νοῦς 
πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν. 857. Αν. 1698. 

699. ὅτ᾽ ἦμεν) Ομαπάο υἱγσούαηιμδ. ὅ1ὸ 1χυ8. 666. ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι. Τπῖτὰ 
708. ἐκεῖνος ἡνίκ᾽ ἦν Θουκυδίδης. 

700. σφόδρα τοῖεγ δ πονηρῶν. 
διωκόμεθα) Ἱλιαϊς ἴπ Δτηθῖστιο βθηβὰ νοῦ, αὖ Βα. 969. Νὰπ 

διώκειν να]οῖ 7μαἱοῖο ρογϑβοηαὶ, τ ἴῃ εβρ. 1207. εἷλον διώκων λοιδορίας. 
902. Ἐπ]. 452. 

κᾷτα προσαλισκόμεθα ΠΌΥΙ, 560]. οἱ βδυιἋδβ 5.ν. ΞΡ Ἐν καὶ προσέθ᾽ 

ἁλισκόμεθα σονήϊοϊοαΐ, ΘΟΥΥΘΟΙΙΟΠΘτα ἔδοΠ]ΙΟσ τη κάτα πρὸς ἅλ. ῬΓΟΒΑΓΆΓΙΙΒ, 
51 δᾶ ΘΧΘΙΏΡΠ15 Ἀγτηδγθίασ. Ηᾶπο βουϊρίαγαμι τϑοθριΐ ΠΙπά., ΘΧΘΙΩΡ 5 
ἘΞ οᾶπη σΟΠῆττηϑηβ, ἘπτΙρ. Ηε]. 90. ἀπόδος τε καὶ πρὸς σῶσον. 

ΑὐἹβεά. 1. Ρ. 805, 7. πρὸς ἔχειν χάριν. 11. Ῥ». 19, 6. πρὸς ἤδει χάριν. 
Ουρι δήάςε Ηεγοαοί. 1, 156. ταῦτά οἱ ἐνετείλατο προειπεῖν----καὶ πρὸς 

ἐξανδραποδίσασθαι ἕο. εἴ ποβίγιτη Τ,γ8. 1258. ἐπηνέσαμεν ἂν καὶ πρὸς 
ἐπιωρκήσαμεν (γα ]5.. προσεπ.). υδπαθδτα ἴῃ Ῥ]δΐοπθ Βαθθπηὰβ ΑΡΟὶ. 
20 Α. πείθουσι--- σφίσι ξυνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν. προσειδέναι 
([οτέ. πρὸς εἰδέναι ὃ) (τες. 516 0. καὶ Θεμιστοκλέα ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν 
(1: ἐξωστράκισαν) καὶ φύγῃ προσεζημίωσαν, απο [δτηθη ἀοἔθπαιϊ ροΐεβίῦ. 
ΒΟΠΠσοί ῬΙΘΘΡΟΒΙΓΪΟ πρὸς ΠΌΠΑΩΌΘΙΩ γΘΥΡῸ 1Π ὈΟΙΠΡΟΒΙΟΠΘ ΡΤ ΗρΡΊ ταν 

Δα οΠαΙ βοηβα, πἶβὶ ααθπᾶο νου θατη ΞἸΤηΡΙοχ δαΐ ρῥγϑοοθξβις δὰΐ 6 Χ 
οοπΐοχία Ἰοοὶ υ θα πα ὙἹ ροΐθβδί. ὅ1ο 8Ρ. ποβίτιπὶ προσαποβάλλειν ΝᾺ. 
1256. προσαμφιεννύναι Ἐξ. 891. προσεξευρίσκειν 1289, προσοφείλειν 
ἤδη. 1133. προσαποπέμπειν Ρ]. 999. ἴπ Βδη. 231]. ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν 
εὔλυροί τε Μοῦσαι---προσεπιτέρπεται δ᾽ ὁ φορμικτὰς ᾿Απόλλων, ὉῸ] ἐχρθοο- 
[05 πρὸς δ᾽ ἐπιτερπ., ΞΟΙΙρ Τα νυ]ραῖα, τοοΐθ 6 μβαθεῖ; πϑτη προσ- 
επιτέρπεται ΔΔαἸΓαΓ, 4851] Ῥγροοθββιββθί ἐμοὶ γὰρ ἐπιτέρπονται Μοῦσαι. 
[πῃ ποβίτο Ἰοοο νᾶ]46. τη ]ῃ] ῬΙΟΡΔΌΠΠ5 νιάἀθίαγ ἘΠ] ΠΊ5]611 σοπ]θοΐαχζα καὶ 
προσέθ᾽ ἁλ. (Ξῖς Βδη. 490. ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. δας 
ἰπῖτα 984. εβρ. 1320. ΤΏθβπι. 416), 564 αῦτη ΠΌτῚ5 ποὴ πἰΐαΐατγ, 

βουρίαγατη ΠΙηοΥ ἤδηδτη ΤΘΟΘΡΙ. ῬγαΡοβΙτο πρὸς ΔανοΟΙΙ ΞΟΙΌ ΘΕΆ 
Ἰηἴγτα 1229. καὶ πρός γ᾽ ἄκρατον ἐγχέας ἄμυστιν ἐξέλαψα. Ῥ]. 1001. καὶ 
πρὸς ἐπὶ τούτοις εἶπεν ἄϊο, Ῥαο. 19. καὶ σαυτόν γε πρός. βδη. 418. 
κἄγωγε πρός. ἴδ. 578. καὶ πρὸς οὐκ αἰτοῦμεν οὐδέν. 
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Πρὸς τάδε τί ἀντερεῖ Μαρψίας ; 
Τῷ γὰρ εἰκὸς ἄνδρα κυφὸν, ἡλίκον Θουκυδίδην, 
ἐξολέσθαι συμπλακέντα τῇ Σκυθῶν ἐρημίᾳ, 
τῷδε τῷ Κηφισοδήμῳ. τῷ λάλῳ ξυνηγόρῳ ; 705 

701. Εἷοο]. 249. πῶς ἀντερεῖς πρὸς αὐτόν ; Νὰ. 1079. τάδ᾽ ἀντερεῖς 
πρὸς αὐτόν. 

705. ΤΗυογάϊάθπι Μο]Θβίθ δ]ατη, ῬΘΥΊΟ]15 ἴῃ γΘρΌ] οα σογαπάα 
ΘανΘΥΒΑΙΊΌΤΩ, τηθηηοῦαΐ ποβίου οἰϊδπι ἴῃ ὕαβρ. 947. Ἐὰχ Ρ] υζάγοῆο ἴῃ 
Ῥεσῖοῖθ Ρ. 161. Θο]Π]Πσαβ απ ΟἸν τη ρΙ8 415 84. ΔΠΠῸ ῬΥτηΟ ἐξοστρακισ- 
θῆναι. ἘΠΜ. 864. Ὀδπα τηοπαῖΐ ΜΠΙΟΠΘ6]]. ργοθΆ 116 πο. 6556 νἰ τ ΠῚ 
ἔδτα ΟΘΙΘΌΓΘΙη οὖ πΟΌΠ ΘΙ ἰπίου θο8, 41 ρΡαῦΌΠΟΟ βατηΐα δ] ογθπίαν 
(ΛΠΡῚ : 8έαΐθ- ραιιρεγ5), ἃ τιοβί Ὁ ΠΟΙ ΘΥΔΤΊ. 

γεῖθᾶ τῷ γὰρ εἰκὸς Ἰαριπία αἴϊᾶπη ἴῃ ΤΏΘβιη. 839. Νεο ἀϊνογβα 
Βιπΐ τῷ χρὴ πιστεύειν Νιιὺ. 88. τῷ τοῦτο κρίνεις ΡΙαΐ. 48. ϑΘυθαιϊάϊίυν 
τεκμηρίῳ. ἘΠΕ. Μοχ κυφὸν ϑβεποοία ἐπομγυτηι, αἰ ΡῚ. 266. 

ἄνδρα---ἡλίκον Θουκυδίδην) ῬτῸ ἡλίκος Θουκυδίδης ἐστὶ, ΡΕΥ αἰ(Γδο. ΟΠ ΘΥ 
ποΐατη. Ἰύδάθιη οοπβίσιοϊο οβὲ ΕΟ]. 468. ἐκεῖνο δεινὸν τοῖσιν ἡλίκοισι 
γῷν, ῬΓῸ τηλικούτοις ἡλίκοι νὼ ἐσμέν. ἘΝ. 977. πρεσβυτέρων τινῶν οἵων 
ἀργαλεωτάτων ---ἤκουσ᾽ ἀντιλεγόντων. 446 ΤΠπογά. 7, 21. πρὸς ἄνδρας 
τολμηροὺς, οἵους καὶ ᾿Αθηναίους. Ῥ]αΐοπ. ΞΌΡΗ. 287 Ο. σχεδὸν εἰπεῖν οἵῳ 
γε ἐμοὶ παντάπασιν ἄπορον. Ῥαττη. 161]. Β. περὶ τοῦ τοιούτου----οἵου τοῦ 
ἑνός. ὥγτηρ. 290 Β. ὄντος πάγου οἵου δεινοτάτου. ῬΠςοά. 104 Α. καὶ τῷ 
τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος (1.6. ὄντος οὐ τούτου ὅπερ ἐστὶν 
ἡ τριάς. 16 Θδπῖπι ΒΟΥ ΘΠ ατη τη]Ὦ] νἱἀθίαν οὐτὰ Ηοἰπάοτχί. ΤΌ Θοϊς. 
84 ῬΗγυπίοῃ. Ρ. 765. ὅπερ ΠΌΤΟΥ μῚ οπιηΐτιτη βουιρίσταπι ται ποῦ 
ΘΓ] αῦτη, ργοθαπίθ Ὠϊπά. δα Αοῖ. 601. ϑ'6α οἵ. Ῥαυτηθηϊἀϊβ Ἰοοατη). 
Χομορη. Μαπι. 1, 9, 8. χαριζόμενον οἵῳ σοὶ ἀνδρί. Ηδ6]11. 2, 8, 95. 
ἡμεῖς δὲ γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν εἶναι πολιτείαν τὴν 
δημοκρατίαν το. 

704. συμπλακέντα) Ἠετοά. 8, 78. συμπλακέντος δὲ Γωβρύεω τῷ Μάγῳ. 
Ἀββομίῃ. 48, 82. συμπέπλεγμαι δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ καθ᾽ ὑπερβολὴν ἀνθρώπῳ 
γόητι καὶ πονηρῷ. Ῥ]αἴδτοη. ῬαΙΟ]. 11]. περὶ τὸ βῆμα τῷ Περικλεῖ 
συμπλεκόμενος. ΜΙΤΟΗ. ΡΙ]αῖΐο 1,6ρ». 985 Ο. ὁ συμπλεκύμενος. 

Σκυθῶν ἐρημία εβῇ ἴρβξα ΟΘρΒβοάθηγιβ, ουὐπβ 6 τπδ)]ουῖθιβ ΔΗ] α]5 
ΘοΥ σᾶτη ὈΧΟΥΘπὶ ἀπιχίξβα νἱάθίαυν : ἃ αυοά ροβίβα Πειμοβίμθηΐ 
οὈ]δοΐαπι οϑί. ἴΙηᾶθ οβέ χιοὰ δὰπὶ ν. 707. βαρ ἐταυ απ) βῖνο ΒΟΥ πὰ 
ΡΌΒΠσατα, οἵ ᾿πίουιαβ ν. 712. ραίτβ οορπαΐοβ ον μὰβ ἀρρο]αῦ ροοία, 
ΕΠΜ. ἴπιο οχ νυ. 712 60]]}ραβ ἰρβιυ ΟΘρ ἰβοάθμι ραίΐγοιη Σκύθην 
5ῖν 6 τοξότην [υϊ556, οἵ ἴῃ οἰν![ἀΐθηι Ἀ] 40 το ἱυγορβίββο ; οὐ) αβπιοαὶ 
ΠΙΟΙΏΙΠ65 ΞΘΠΙΟΙΥ 65 παραξένους αἰοὶξ οογαίοιιδ ν. 518. 

Μ 
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τ 3 δ Ν » ΄ὔὕ 3 ΄, 5ῸΧ 

ὠστ ἐγὼ μὲν ἡλέησα κἀπεμορξάμην ἰδὼν 
327 ͵ὔ ς΄. ὦ Ν , Ψ. 

ἄνδρα πρεσβύτην ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοξότου κυκωμενον, 
Ν ἈΝ Ν ᾿ » 5 ΄σ Ἐν δ “ 

ὃς μὰ τὴν Δήμητρ, ἐκεῖνος ἡνίκ ἦν Θουκυδίδης, 
53) ἍἋ ταδν Ν » 7, « ΄ ᾽ ΄, ἫΝ 

οὐδ ἂν αὐτὴν τὴν Αχαίαν ῥᾳδίως Ἡνεσχεέετ ἂν, 
5 Ν ᾽ν ΄ 95 ἃ ΄- Ἂν Ἀν. 

αλλαὰ κατεπάλαισε μέν γ ἂν πρῶτον Εϊὐάθλους 
δέκα, 710 

706. κἀπεμορξάμην ἰδὼν) ΘΠ] : ἔκλαυσα. ἐκ τοῦ παρακολουθοῦντος. 
ὕ ἐγκεχόδασι ρΥῸ φοβοῦνται Ψ ε5ρ. 627. βδύλλει ῬΙῸ φοβεῖται Ἐϊη. 224, 
Οδἴθγαση 5ι πη πεν Ἐᾳ. 527. ὁ δ᾽ Ἱπποδάμου λείβεται θεώμενος. 

708. ἐκεῖνος) {116 Ἰανθπὶξ εὖ νϑ]ϊάθβ, πὸμ 4] παπο δϑῦ βεποχ οἵ 
ἀθΌ}15. Οἵ. 699. ψεβρ. 288. ὃ δὴ λοιπόν γ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν---ἥβης ἐκείνης ὅκα. 

709, Ἀεξαάδ: π6 (γογθηι ἴρβαηι ραδ81ι8 ζμῖ5ϑδέ δὲ πιοϊοδίαηι 6586. 
᾿Αχαίαν (εγδγοτη αἸοΐατη ἀοοεῖ Η θεν μῖαβ ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν κόρην ἄχους, 
ὅπερ ἐποιεῖτο ἀναζητοῦσα αὐτήν. 3680]: ἀπὸ τοῦ κτύπου τῶν κυμβάλων 
καὶ τυμπάνων τοῦ γενομένου κατὰ ζήτησιν τῆς Κόρης. Θ΄τ]Π15 δαΐεπη 86- 
Οαξδίουῦ! ὐδγαβ τη μος, φποα ἄθα 4ποξνβ ΟΌν]05 ἱπξοιτοραθαΐ 46 ΗΠ], 
116 Τ6Ὸ5 δηϊοαΐῖ ᾿πίθιτόρθηάο. 

ἠνέσχετ᾽ ἸΙΌΤῚ εἴ Οτατητηδί. Βοκ.. Ρ. 478, 51. ἠνέσχετ᾽ ἂν Εἴσια. 

ΔΙ. Ρ. 180, 84. Θαυοά συπὶ ΕἸπΙΒ]οῖο εἰ Βοίμϊο τεοθρι. ΟἿ. βαργὰ 
217. οὐδ᾽ ἂν ἐλαφρῶς ἂν ἀπεπλίξατο. ΝΡ. 1250. οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ 
ἂν ὀβολὸν οὐδενί. Ῥαο. 1228. οὐκ ἂν πριαίμην οὐδ᾽ ἂν ἰσχάδος μιᾶς. Αν. 
11. οὐδ᾽ ἂν μὰ Δί᾽ ἐντεῦθέν γ᾽ ἂν ᾿ΕἘξηκεστίδης. Τιγ8. θ. οὐδ᾽ ἂν διελθεῖν ἦν 
ἂν ὑπὸ τῶν τυμπάνων (41π| ΟΥΆΠΙΠΟ ΠιΠΟ 51111}15 οβί Ἰἰοουβ). 9561. φωνὴν 
ἂν οὐκ ἂν εἶχον. ἢδῃ. 581. οὐκ ἂν γενοίμην Ἡρακλῆς ἄν. Ῥαγουϊα ἂν 
Βειηϊηδίμτ δἰδτη ἂρ. ποβίχιτῃ, Ξθα 1ῃ ββηΐα 5 πὸπ πορϑίνιβ, Νυθ. 
1589. ΡῬαο. 68. ΤΠθβιη. 196. ἤδη. 572. τηῖτα 920. 921. 

710. κατεπάλαισε μέν γ᾽ ἂν (661, ῬγδοΘαΠΕθιι5 Βομ]οῖο δὲ ΘΟΌγθθο. 
κατεπάλαισε μὲν ἂν Ἰ1Ὀ1Ἱ. κατεπάλαισε μέντᾶὰν οΙ5Κ. Ῥογβοπ. ΕἾΤΗΞΙ. 
Βοῖῃ. κατεπάλαισεν ἂν μὲν ᾿κυβίογιβ, τασοορις Πὶπά. Θαοά τηϊηϊπηθ 
ῬτΟθαπ στη ; πᾶτη μὲν ΠΕ ΠηΌΔΤη, “πο Ξοίδτη, ἃ γοσαθαϊο ῬΙοοοΘθηΐ!, 

δα αυοά Ξϑῆβὰ ρευτ ποῖ, βεϊαπριίασ, ΙΝβααδ ρῥ]δοεῖ μέντἂν, 04. ΤἈΤῸ 
Οαπ Πα Ισαῖνο ΘΟ] Πρ ισ. ΟΠ. 162. ὑποστένοι μέντἂν ὁ θρανίτης 
λεώς. 906. λάβοιμι μέντὰν κέρδος ὅς. Ρ]. 1068. ὄναιο μέντἂν, εἴ 
τις ἐκπλύνειέ σε. Αν. 1692. εὖ γε μέντἂν διετέθην. Ῥ]αΐο Ῥμεαᾶ. 87 
Ἐς εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα---ἀναγκαῖον μέντἂν εἴη. 228 Β. οὐ μέντἂν 
καλῶς ποιοίην. ΑΡο]. 80 Ὠ. ἀποκτείνειε μέντἂν ἴσως ἢ ἐξελάσειεν. 
ΟΡ". ΑἹ. 86. γένοιτο μέντἂν πᾶν. ΑπΈρ.. 688. γένοιτο μέντἂν χἀτέρως 
καλῶς ἔχον. Ααάδθ αυοα μέντἂν πῸΠ ΠΪβὶ βθουπάμτη Ἰοοῦτη ἴπ Ξθῃ- 
ἰρηΐία ἴβποῦθ ροΐθεί. Θυᾶγο ΠΟῦγοὶ οοπ]θοϊαγαμη ΤΏΡ ΘΧῚΒ 5Ί1ΠῚ, 
αἱ τοῖο ἀοοοῖ : “Ηδ5 ραγίου]αβ (μέν γε) Ξρ6 δα! οπί, Ὁ] ἀπξῖ- 
τΠοβίη ἀγριτούθση, δὰ ἀσουγαίδτη θη πη γα ο ποιὰ αῇθοίαης, Ὑς ΝΡ. 
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9 ἃ Ν “ , 

κατεβόησε δ᾽ ἂν κεκραγὼς τοξότας τρισχιλίους, 
. ,ὔ .] Ὰ 5 ΄“- ΄“ Ν Ἀ 

ὑπερετύξευσεν δ᾽ ἂν αὐτοῦ τοὺ πατρὸς τοὺς 

ξυγγενεῖς. 712 
Χ Ν 

“.ο ΄“ 

᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ τοὺς γέροντας οὐκ ἐᾶθ᾽ ὕπνου τυχειν. 
3 Ν Ν “ Ἃ τὺ 

ψηφίσασθε χωρὶς εἰναι τὰς γραφὰς, ὕπως ἂν ἢ 
“ Χ , Ν « 7 

τῷ γέροντι μὲν γέρων καὶ νωδὺς ὁ ξυνήγορος, 
ΠΣ ,ὔ » 5» ,ὔ ἐν ΄ὔ " 7 

τοῖς νέοισι δ᾽ εὐρύπρωκτος καὶ λάλος χῶ Κλεινίου, 

Κἀξελαύ ἡ τὸ λοιπὸν, κἂν φύ ἀξελαύνειν χρὴ τὸ λοιπὸν, καν φυγῇ τις 

ζημιοῦν, 

484. 1382. Ῥαο. 497. ἀν. 1186. 1608. 1,5. 589. 1165. 1256. ἤδη. 

90. 990. Εςο]. 60. ῬΙ. 665. 1068. ΡΙ]αῖο ΞΘ ΠΏΡ. 187 Ὁ. ἐν μέν γε αὐτῇ 

τῇ συστάσει. 

κατεπάλαισε) ΡΙαῖο ΡοΪ. 362 Ὦ. τὰ ὑπὸ τούτου ῥηθέντα καταπαλαῖσαι. 

ἘΠΘΔΤΉΪα5 τοίου ζα ᾿τηρτΌ 5, τοξότης {οτΐαβϑο ἀϊοΐαβ, 406 ρδῖοθυ 6] 
8 

ΘΈΠΟΙΕ ῬΕΓΘΡΥΙ͂ΠΟ δϑϑοῖ. Τα δὸ ποβίοι. ἃΡ. 560] : ἔστι τις πονηρὸς ἡμῖν 

τοξότης συνήγορος, Ι ὥσπερ Ἐὔαθλος παρ᾽ ὑμῖν τοῖς νέοις (λαλίστατος 648 ; 

οἵ. 705). 
711. κατεβόησε---τοξότας) Ἐϊα. Ω86. καταβοήσομαι βοῶν σε. Ι Κατα- 

κεκράξομαί σε κράζων. 

712. Βοαᾶδ : ἐμηι βασίέαπαο ϑιρογαϑϑβθέ ραίογη08 ἐρβῖις (δος. Οθρῃὶ- 

βοάοτη!) σοσπαΐοϑ, ααἱ Θογίπο ογαμΐ οἵ τοξόται. Ῥτο νυ]6;. περιετόξευσε, 

αυοᾶ ταδηϊξοβίο νυ] Ποβατη Θϑῦ, 46α] ὑπερετόξευσε. ΜοίΔΡΠοΥΪΟΘ ΑΘΒΟθυ]. 

ΒΌΡΡΙ. 468. μίασμ᾽ ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξεύσιμον. ΘΙτΉΠα βαπύ ὑπερακοντί- 

ξειν Εᾳ. 659. ἂν. 368. ΡΙ. 666. ὑπερπαίειν Ἐἰοο]. 119. ὑπερβάλλειν ἴδᾳ. 

890. ὑπερφέρειν 584. ὑπεραναιδεύεσθαι 1209. ὑπερθεῖν Ῥ]αῖο 1[.6ρ". 6048 

Ὁ. ὑπερπηδᾶν 677 Ἐ. Οεΐοταπι αὐτοῦ ταῖπιιβ ΡΥ Δ ΌΠΙτον δα ᾿σπδί ] τα 

τοίοσε βομοιαβία ; ουΐαβ Ποτγαϊπὶβ ΟὈϊτοΥ ταπίατῃ τηϑπίϊο δι. 

714. Βιαποίκίαβ νουτῦ: ἀδφογοίο ριιϊϊοο βοϊϑοῖίθ οαιδαγ, ΟΟ6- 

ηἰζίοποβ βοογϑιίην ἤογὶ, οὐ αὐυογϑιηλ 5616) 6764) ογϑὲ οαὐοηζιζιϑατιο 

οαιοἰάϊοιια, )ωρϊογῖδιιδ. αἰέθηι ορροπαίιιν οἰπερζι8 οὐ ἰοψιιαν οἱ Οἰϊηῖω Πιίλι8. 

715. νωδὸς) φαοπίμϊια. ΟἿ. ΡΙαῖ. 266. ῬΙοΙΘοΓαΐΘ5. 8Ρ. ῬοΙ]αο. 

10, 89. ἀνὴρ γέρων ἀνόδοντος αἰχιῖ. 

716. εὐρύπρωκτος) Οἵ. Νυθ. 1089. συνηγοροῦσιν ἐκ τίνων ; Ἔξ 

εὐρυπρώκτων. 

χὠ Κλεινίου) ΑἸΟΙ Ια ἀ68 αὶ πὶ αὖ ογαῖον οἰαγοβοθραῖ, απαπαθδπι 

ὐτηοάστη αν οπἶβ. [)6 60 ποϑίθυ ἴῃ ΤοοϊδΙθαβῖθαβ ἕαθαα ὈΙΘππῖο ἃπῖθ 

πιαπο δοία (ΕῪ. 1) : παρ᾽ ᾿Αλκιβιάδου τοῦτο τἀποβήσεται. 

717. κἂν φύγῃ τις) κἢν φύγῃ τις γυΐρο, αὶ φύγῃ ῬΙῸ μὴ πίθηται 

ἀιοΐαπι νἱἀδίαγ, βθοὺβ αυδπι Βταποκῖο αἰ βαιο δοοθρίαμι οβῦ. })- 

τοβίῃ, αν. [ιορίποτη Ρ. 498, εἰ δὲ τοῦτο φεύξονται, καὶ μὴ ἐθελήσουσι 

Μ 2 
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Ν, ΄- Ν ᾿ “ 

τὸν γέροντα τῷ γέροντι, τὸν νέον δὲ τῷ νέῳ. 
. Ν » ΄- , δ - ΄σ΄ 

ΔΙΚ. Οροι μὲν ἀγορᾶς εἰσιν οἵδε τῆς ἐμῆς. 
» ΄- 3 ω Ὗ, 

Ἐνταῦθ᾽ ἀγοράζειν πᾶσι Πελοποννησίοις 720 
5} ΄- 

ἔξεστι καὶ Μεγαρεῦσι καὶ Βοιωτίοις, 
ΘΑ Ἂ “ Ν ΘΝ Ἢ Δ Ψ δὲ Ψ 

εφ ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμε, λαμάχῷ δὲ μη. 
Αγορανομους δὲ τῆς ἀγορᾶς καθίσταμαι 

΄- το ͵ὔ ᾿ 4 3». ,ὔ ΄“ 

τρεῖς τους λαχοντας τουσὃ ἱμάντας ἐκ Λεπρῶν. 
3 ΄- ’ὔ 

Ἐνταῦθα μήτε συκοφάντης εἰσίτω 25 μή η ᾿ 
γχνϑ δ σ ΄ 5» 5. Ὁ 

μὴτ ἄλλος ὕστις Φασιανὸς ἐστ᾽ ἀνήρ. 

ποιεῖν. Ἐοάθτη βθῆβα παραβῇ αἰχὶξ Απάοοϊάεβ 1η ΑἸἹοϊθϊδάθιι Ρ. 121. 
ἐὰν δέ τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις ἔθεμεν. Αα νετθᾶ ἐξελαύνειν 
τὸν γέροντα τῷ γέροντι, Ἰηβίδι ΟΠηηΐππι ΠΟ σαπαάτιβ οδῦ ΑΠΠΡΠαμοβ ἀρυᾶ 
Αἴμδη. Ρ. 44. οἴνῳ (δὲ δεῖ) τὸν οἶνον ἐξελαύνειν, ] σάλπιγγι τὴν σάλπιγγα, 
τῷ κήρυκι τὸν βοῶντα, [ κόπῳ κόπον, ψόφῳ ψόφον, τριωβόλῳ δὲ πόρνην, | 

αὐθαδίαν αὐθαδίᾳ, Καλλίστρατον μαγείρῳ, [ στάσει στάσιν, μάχῃ μάχην, 

ὑπωπίοις δὲ πύκτην, [ πόνῳ πόνον, δίκῃ δίκην, γυναικὶ τῆν γυναῖκα. 
Βραάο : Νὴ ροίϊογο ροβίλπαο ορογίοί (γημϊοίοίμγ" μέθην, δὲ ψιὴὲς ἤαπο 
ἔδρα γΟ μογὶ ὁ) δθηθηι 56η6, 7μυθηθηι αμέθηι 7μυθηθ. 1.6. ΞΘ ΠΘΙη ΞΘΠΘΧ 
ΟΥ̓ΔΙΟΥ Ρ6]]αΐ, Ἰανθποπι δαΐοτη ΠᾳνθηϊβΒ. [ἢ ΞΘΩΠΘΠΕ γψοῦβα τη] τη : 
τὸν γέροντα μὲν γέροντι, τὸν νέον δέ γ᾽ αὖ νέῳβ. ἘΠῚ 5'6 ῬΟΥΒΟΠΙΒ, 
Ῥγοβθαπίθ [Οῦγθθο, ΠΙΒῚ απο ἴῃ ἢπθ νοϊ]υϊΐ, τὸν νέον δ᾽ ἔστω νέῳ. 
Θυοά ποῦ ΡγΌΡΆ 0116, Ἐχυϊάθιη οταπῖπο να ]άθ βιβρίοου ποὴ ἃ Ατῇβ- 
ἴορμδπθ ῥιοΐθοῖΐοβ μῸ5 ὅπὸβ γϑίβιβ, 564 ὙΘΟΘΠΈΟΤΙΒ Δ]]ΟυἾ 5 6556 
ὉΠ ΔΙ μύτη : πθατθ οηΐτη ΠΟνΆΠῚ ΔΙ ]πᾶτη Ξοπίθπεϊδτη Θχρυϊπιπηΐ, 
566. ϑαπᾶθπὶ ἰρβᾶπι απὸ Ὀγεθοθββοαῖ. Τοΐαβ Ἰοοὶ ββῆβιβ Ὀ6Π6 
ΟἸδιιαἸπ| νοΥβα ῬΥεθο 61]. ; 

κἂν ΤἸΤΩΒ] 65. κἢν ΠὈΤῚ Πῖο οἱ Ἐφ. 261. Ῥαο. 1566. ᾳφιοά Τογίοςς 
αἸαϊδοΐο τηδρῚ5 σον ΗΓ τσϑοΐε τηοποῦ ΠὨΙπἀογῆιϊβ. 

722. ἐφ᾽ ᾧτε) Οἵ. Τπαβυα. 1162. Ρ]. 1000. 1141. Οταΐπυβ ΕἾ. [πο.Ψ 
174. ἐφ᾽ ᾧ τ᾽ ἐμαυτὴν συγκαθεύδειν τῷ πατρί. 

724. ἐκ Λεπρῶν) ῬΊούππηι ποτηθη 1οοὶ, οτπὶ 8] 59 Π6 δα Λέπρεον, ααοᾶ 
ΟΡΡΙ ἄστη Ῥϑ]ορομΠ65Ὶ ογαΐ, εἴ ν. λεπρὸς 80αὖθ), ογαδϑιί58. ΘῈ θδααίθη- 
ἄσπι υΐομι δερμάτων δαΐ κυνῶν, τὰ τηοπιΐ ἘΠ] 5] 6ῖπβ, ααὶ Ἰαάδξ Έβρ. 
291. ἱμὰς κύνειος, οἴ 54. 289. κυνοκοπήσω σου τὸ νῶτον. Πα ΙΟα]6 ἰρδα 
Ἰοῦὰ Πηρ Πα ἈΘΌΓΘΠΟΤΩΙ, απ, αὖ αἷῦ 50}0]., τὸ παλαιὸν φραγγέλαις 
(ὐἹαρφοί[158. οογἸαοο18) ἔτυπτον οἱ λογισταὶ τοὺς τῆς ἀγορᾶς. ο]]υα ἱπορία 
βαπί, ατιο δα ἢ. 1. ργού]η βοπο]αβδία. (Οὐθίθγαπη βγη ον ἴθ πα 1Ὸ 
ποβίρυ ἴῃ ΠΟΙ Ϊη6 Λέπρεον ΑΥ]Ρ. 149. 

720. Φασιανός) Ῥτορτὶς οῷ ΤΡ αδῖο ογὶμηκιβ, ααθθ αγ05 οϑέ Οο]- 
ΟΠ αϊβ ; βδα ἃ] πααῦ δα νϑυθαπι φαίνειν, 1.6. συκοφαντεῖν, ἴ[λιδιι5 
ΒΙ.1}15 οϑῦ ἴῃ ΠΟΙ πο Φαναῖσι ΑΥἱρ, 1694, 



ΔΑΟΠΛΔΈΝΕΝΒΕΝ, οῦ .5}} 

Ἐγὼ δὲ τὴν στήλην καθ᾽ ἣν ἐσπεισάμην 

μέτειμ᾽ ἵνα στήσω φανερὰν ἐν τἀγορᾷ. 

ΜΕΙ. ᾿Αγορὰ᾽ν ᾿Αθάναις χαῖρε, Μεγαρεῦσιν φίλα. 

Ἐπόθευν τὺ ναὶ τὸν φίλιον ἅπερ ματέρα. 750 

᾿Αλλ᾽, ὦ πονηρὰ κορίδι ἀθλίω πατρὺς: 

ἄμβατε ποττὰν μᾶδδαν, αἴ χ εὕρητέ πα. 

797. τὴν στήλην) Τυν 5511. τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ 

στήλῃ παραγράψαι Ι ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν ; εἴ Αν. 1060. ἐὰν δέ τις 

ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας καὶ μὴ δέχηται κατὰ τὴν στήλην. 

730. ἐπόθευν Βεπ]οῖι5. [1ὈΥ] ἐπόθουν. 

τυ ῬῖῸ σε, υὖ ἰπ ἔπ. 1225. ᾿πῦτα 779. ὙΠπδοουῖε. νη]. δ. χ. 15. 

96. χὶ. 5. 28. χυ. 12. 40. 41. ἃς. Μα]ο τε ΕἸτηβ]οῖαβ. γιά. τηΐτὰ δα 779. 

τὸν φίλιον) Μαπδμαου Απάτορ. ΕἾ. 6. μαρτύρομαι τὸν φίλιον, ὦ 

Κράτων, Δία. 

ἅπερ Ῥτο ὥσπερ, αὐ ἰἸπῖτα 759. 907. 1,υ5. 84. 1000. 1008. 1255. ΝΙΙ 

βου θαπάππι ἀθίηπ6 ὥπερ. ὦ ΡΙῸ ὥς ἀἸΧΙΒΞΘ Ῥοταβ [αβίβ οδῦ Ἀρο]ομ. 

ἂς Ῥτόποτα. Ρ. 32]. 001 βόρῆγομ, αὖ νἱἀδίυτ : ὦ τε χερνᾶτις γυνὰ οὐδὲν 

προμαθευμένα. ὙΠΘοΟοΥΙζα5 μαροῦ ὥσπερ πὶ. 24. 64. εἴ ἅπερ (Ξ6α ΡγῸ 

οὗπερ) ἵν. 99. 

731. κώρ (κωρῦ ἀεθ6Ὀαῖ) ΕΠπιβἸοῖαβ. κόριά γ᾽ να]ρο. κόριχ᾽ Κι... κόρι 

Τ'. κορίδι᾽ Βοπίϊοιαβ. δῖ. κώρα 8Ρ. ΤΠροοῦί. 27, 64. κῶρον ΕΡ. 18. 

Κωραλίσκος οἴἶϊαπη Τ)οΥΊΟδ. ἘρΠγοὶ ἕαθυϊδ ποότηθη οτϑΐ. Βεὰ ααστη ὦ 

κόριον Ἰεσαῖαν ΤΠΗΘοουῖ:. χὶ. 60, οἵ Ποτὶ βουρίατεθ ῬοῚ ὁ ἔαγθαηΐ, ἀβαϊ 

οὐπι Βοπέεῖο κορίδ᾽. ΝΙΒΙ χοιρῦ νεὶ χοιρίδ Ῥοΐία5. βου θθπάστῃ αὖ ν. 

8534 ; πᾶπι ρι6 1185 5ῖο ἀἰϊοῖαβ δρυὰ Οὐθοοβ ποΐππι δβϑί, Οἵ. τποάο 

ΤΉοβτα. 289. ᾿ηΐτα 779. 

732. ἀμβᾶτε) Ὀιχῖξ ἀμβᾶτε Ῥορῖα, υϊα δοίουθβ εἰσελθόντες κατὰ τὴν 

ὀρχήστραν, ἐπὶ τὴν. σκηνὴν διὰ κλιμάκων ἀναβαίνουσι, τεξίο Ρ ΟἸαςα 4,127. 

Ἐδάδτη ἀθ οαπβα αἰχὶξ ἀνάδος ν. 24. ἀνάβαινε Ἐᾳ. 149. ψεβρ. 998. 

1341. ΕΠ. Επρο]β ἂρ. ϑὅ]4, 1. Ρ. 208. ὡς μόλις ἀνήρρησ᾽ (ἴῃ 

βοπδτη ἀΞΟΘΠα)" οὐδέν ἐσμεν οἱ σαπροί. Μοχ μᾶδδαν Ριπά. ΤΑΡΥ] μάδδαν. 

αἴ χ᾽ εὕρητέ πα) δὲ πιοῦο εαηι αἰϊοιδὲ ἱπυοηϊαΐα. ΟἿ. ταῖτα 895. αἴ 

κα γ6] αἴκα Ῥῖὸ ἐὰν Τοῦτο, αὖ ὅκκα Ῥ1Ὸ ὅταν. Τυϊῃ πα ΡΓῸ που, αἴ 

ΤΉΡοοΙ. 1. 68. πᾶ Ρῖὸ ποῦ [. 66. 11. 1. ἴγ8. 980. ὅπα ῬῖοῸ ὅπου 1ἴτἃ 

748. 1,γ8. 118. 

723. ἀκούετον δὴ, ποτέχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα) ύυτα ΕΠ] Οτδοατα οἵ 

δηδροοβύστη ἴῃ ὙΘΥΒΙ 5 Ἰὰτη ̓ οἷβ τα ββίτηθ Θοη πχϑυϊηῦ οομηῖοὶ (ἀγροὶ, 

ἂς ηυο ἀϊχὶ δὰ ν. 47, τϑίϊοῃι οοπεθπίαμοατα αγαΐ τὖ τηΔρΡῚ5 δἴϊατη Ὁ 

ἀδοΐγ]ο οἵ ἀπαροβίο ΔΌμουτοῦθηΐ, 05 Ῥαᾶθβ σοῃβοοῖαυ! γῈ] ἴῃ ἃπᾶ- 

Ῥερβίϊοῖβ νθυβίθιιβ. ἹΠΟΙΘΡ᾿ΔΠ5 μαθοΐατ. Νοβίτ! ἴάταθη ἸΟΟΙ ΟΟΥΤΙΡΘΠΑΙ 

485 οὐ οἱ Ἔχοορὶταγαπΐ ταϊΐοποϑ, αἵ γε] ἀκούετε δὴ, γ6}] ποτέχετον τὰν, 
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᾽ 

συ σὺ 

9 7 ἊΝ ,ὔ 53.τ 9 Ἀ 7 

Ακούετε δὴ, ποτέχετ᾽ ἐμὴν τὰν γαστέρα’ 
, “- , Ἃ “ σ΄ 

πότερα πεπρᾶσθαι χρῃδδετ᾽, ἢ πεινὴν κακώς ; 
ΚΟΡ. Πεπρᾶσθαι πεπρᾶσθαι. 750 

, ᾽ ο 3, 

ΜΕΙ. ᾽Ἐγώνγα καὐτός φαμι. Τίς δ᾽ οὕτως ἀνους 
ὃς ὑμέ κα πρίαιτο, φανερὰν ζαμίαν ; 
» 9». "ἡ ΄, ΄ ΄ὕ 
Αλλ᾽ ἐστι γάρ μοι Μεγαρικὰ τις μαχαναά. 

νΕ] πότεχ᾽ ἐμὶν, ν6] πότσχετ᾽ ἐμὶν ΒΟΥ ΘΓ, πι11ὰ οϑί ααὶπ Δ] αυπὰ 
ἀαὈι ας οπῖβ παρθαῖ. 1ἴδαπθ ναΥΆ ΠῚ 6556 ΘΘη560Ὸ ΠΠΌΓΟΥΙΠῚ ΒΟΙΙΡ ΓΈΤΗ ; 
ὭΘΟ. ΤΠΓΔΠπ|, ααατη Υἱχ {τὰ απαίϊτποῦνα ΌΤΔΟΠΙ ἃπία Ἀπαρϑθβίιτη 
ῬΟΒΙΕ Θχθηρία ᾿πνθηϊαηΐαγ, πηπτὴ ἰαπέατη θ᾽ ΔΠΈα]οτα Θομηςοαϊα 
ΒΈΌΡΘΓΘΒΕΘ αἸροάϊο οχ ἀδοῖν]ο εὖ ἃπδρεοβῖο σουηροβιΐθο ΘΧΘΙΏΡ] υτη, ΟΕ] 
ἄπο δοοθάπηΐ ΘΟΙΠΙΘΟΥΤη ΥΘΟΘΗΤΙΟΙΙΠ,, ἃἰΐοσιιπη ΤΠ )ΔΙΠΟΧΘΗΙ δρᾶ 
ΑἸμδπεοατ 8. Ρ. 102 ὁ. αἱ μεταβολαὶ γὰρ αἵ τε κινήσεις, κακὸν Ϊ ἠλίβατον 
ἐν ἀνθρώποισιν, ἀλλοιώματα ἐν ταῖς τροπαῖς ποιοῦσιν. αἸζογατη ΜΙΔΟΠΟΙΙΒ 
8. Ρ». 346 Ὁ. εἴσαγε διὰ πασῶν Νικολᾷδας Μυκονίας. ΝΘαᾳθ ΘῃΪπὴ ΟραΓδ 
Ῥυθέϊατη δϑῦ 81Π1ἃ ΘΟΤΩΤ ΘΙΩΟΓΑΓΙ απο ΠΡΥΔΥΙΟΤΊΤη ρθοοδίβ ἀΘὈΕΥῚ οβίθηαις 
ῬοΡτθαβ ἰοοο δά ν. 47. 80 τηθ ἱπάϊοαΐο. Οὑτη Ατιβίορμδη8. νοῦβα, 
ἴῃ 40 τὰν γαστέρα Ῥ͵ΓΘοΙΟΙ ΘΧΒΡΘΟϊΔΓΟΠΘΙ (ἸΟΐι μη δϑί ΡΓῸ τὸν νοῦν, 
ΘΟΙΠΡΑΓΆΠΑ 5 ἸΟΟΙΒ ΒΙτΠ]Π]Πτηπ5 ᾳ. 1014. ἄκουε δή νυν καὶ πρόσεχε τὸν 
νοῦν ἐμοίἔ. ὮΝ. [Ιη ΕἾ. 809. μύρον κίσηριν στρόφιον ὀπισθοσφενδόνην, 
ἀξ στρόφον οὐτη ΠΙΠΔοΟΥΗ͂Ο οοττὶρεπάστη (οἴ. ΑΘβο. ϑϑρί. 869. 5αρρΙ. 
458), δυῦ ἰταμβροποπάθπτη, στρόφιον κίσηριν μύρον ὀπισθοσφενδόνην. 
Οδἴδιπτη ἴῃ πος ἴοσο τηαχίπηθ ῬΥΟ Δ 115 τ] Π] ν]ἀθῦαν ΒΘπΕ]6} οἵ Ηοτ- 
τη ηηϊ σοπ]θοΐαχα, 48] γϑυβατη νΘχδββιπηιση 516 ΘΟΠΒΕΠ αππξ, ἀκούετε 
δὴ, ποτέχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα. ΜΟΡΆΓΘΠΒΙ5 ΠΙΤΑΙΓΌτΤΩ, αὖ τηοπιηῦ ΗοΥ- 
ΤΩ ΠΠ115, 4{πΆ}} ΠΌΤΩΘΙῸ ΠΟ αἰζγ Π]185 585 ΔΙ] ΘῊΒ ; ΒΘΙΏΡΘΥ͂ δαΐθιη 

ῬΙατα!. Νεααο οβδπβίοηὶ θββθ ἀθθϑέ σθοβαγα Ῥ81110 ᾿ΠΒΟΪΘΠΈΙΟΥ : ΠΆΤῚ 
ἀκούετε δὴ ἀτοῖα οἴ 4ιδϑὶ οοπ]αποίμη ρχγοπιιηίαῖασ. Ὑ146 απ ΟἸΣΙ δά 
ν. 107. Αἀάδ φιοὰ π0]1ο τηοάο θχοιξαυ! ροΐοβῦ ἀπαρθβίαβ ροβὲ 486- 
ὑγϊυτη 'π δαάθιη αἰροάϊα. Ψιᾶθ δά ν. 47. ΑἸοααὶ ποη τηᾶ]8. οὕτα 
ΒοΙΞΙρΊο Ἰθρογθίαγ, ἀκούετον δὴ, πότεχ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα, πἴ ΜΟρΆΓΘΗΒΙ5 

Ῥυΐπο αυϊάθιη ἅπηραβ βιὰ {1185 Ὁ] ρΡαΐαπάπβ 510, ἀθίπαθ δά 
ΒΙΠΡΊΪα5. 56 σοηγεγίεσο. Εἰ ργοίδθοΐο ἀκούετον δὴ ἰαρίταγ Ῥ]. 76. 00] 
ῬΙαΐα5 ΟΠ του πη οἵ βούναμι ΔΙ] αϊταγ. 564 αἰΐογα ταΐο τη]ΐο 
ῬΓΟΘΔΌΙΠΙΟΙ νἱἀθίαγ, αὖ ΓΘΟΙΡΘΓΘ ΘΔ ΠῸΝ ἀα [Ἀν υ τη. 

787. ὑμὲ) Τιερίταν εἴ ν. 799. 1,ΥγΧ8. 87. 564 ὕμμε 1.018. 1076, Νο- 
τηϊπαὔϊνιιβ ὑμὲς οσοιτις ἱπίτα 760. 761. 8602. ϑουθοπάστη. ἀθίαπθ 
νἱἀοίαι ὑμὲς ααΐ ὕμμες, ὑμὲ ααὖ ὄμμε. Εοττηδ ΡΙπάαγίοο οἵ ΤΠ ΘοοΥθϑο 
βιηῦ ὕμμες ὕμμε ὔμμιν γε] ὕμμι, αἱ εἴ ἄμμες ἄμμε ἄμμιν νΕ] ἄμμι. Οἵ. 

αα 759. 
788. ἔστι γάρ μοι) ἐστὶν ἡμῖν υϊάα5. ὈΪ ἂρ. Ὀϊπά. ὕπας 5οιῖ]- 

Ῥοπάστη ζοτί. ἔστι γὰρ ἐμὶν. ΤιΘρΊταΣ ἐμὶν ῬΥῸ μοι Ξιρτα 799. ΤΠΘοοΥί. 
ἵν. 80. νἱ. 87. ἴχ. 5. χὶ. 2. 44. χὶν. 7. ὅο. Βορβγοη. ΕὟ, 1Χ. ἔμινγα Χ. 
Οὐοπ]ϊοῖαβ οἴΐαμα, ἀλλ᾽ ἔστι γ᾽ ἁμὶν. ῬΟΙΤῸ ΡΥῸ ἔστι ΤΩΔ]1Π} ἔντι. 
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Χοίρως γὰρ ὑμὲ σκευάσας φασῶ φερεν. 

Περίθεσθε τάσδε τὰς ὁπλὰς τῶν χοιρίων. 740 

Ὅπως δὲ δοξεῖτ᾽ ἦμεν ἐξ ἀγαθᾶς ὑός" 

ὡς ναὶ τὸν Ἑρμᾶν αἴπερ ἱξεῖτ᾽ οἴκαδις, 

τὰ πρᾶτα πειρασεῖσθε τᾶς λιμῶ κακῶς 

᾿Αλλ᾽ ἀμφίθεσθε καὶ ταδὶ τὰ ῥυγχία, 

κἤπειτεν ἐς τὸν σάκκον ὧδ᾽ ἐσβαίνετε. 

Ὅπως δὲ γρυλιζεῖτε καὶ κοΐξετε 
τὸς ᾿ τ 

χἠσεῖτε φωνὰν χοιρίων μυστηρικῶν. 

ἢ Ή μὸν ωι 

Μεγαρικά τις μαχανά) ὅ6Π01: ἀντὶ τοῦ πονηρά, πανοῦργος μηχανή. 

διεβάλλοντο γὰρ ἐπὶ πονηρίᾳ οἱ Μεγαρῆς, ἄλλα μὲν λέγοντες, ἄλλα δὲ 

ποιοῦντες. Οἵ. Τπυογά. 4, 67. Ῥοϊγαη. δίτγαϊερ᾽. 4, 6, ὃ. 

789. χοίρως ΕἾΤΗΒΙ. ΤΑΌΓΤΙ χοίρους. 

φέρεν Βταποκ. [τὶ φέρειν, ΟἿ. 788. 799. 947. ὅϑιιο λέγεν Ῥ͵ΙῸ 

λέγειν ἴῃ ΕἸ ΡΙΟΠΆΤΤΩΙ νουϑα 8Ρ. ΑἸΠ6η. Ρ. 2906. 

740. ὁπλὰς τῶν χοιρίων) (ὐδΙ ΟΠ ΓΟ5[166 ῬΤῸ χηλάς. Ἐπ δατα 5:τηοητ 65 

ἂδθ ροῦοο, ὁπλὰς ἐκίνει τῶν ὀπισθίων ποδῶν. Ἠεβιοάθβ 46 θονα Θρ. 

487. βοὸς ὁπλήν. [Ιάθτη 6 φοπίσζαιίο χηλὰς δ Θ600 ῬΓῸ ὁπλὰς αἰχὶΐ 

Θοαΐ. 62. νύσσοντες χηλῇσιν. Ἐὶχ 50Π0]. 

742. εἴπερ νυ]δ. αἴπερ ἀ641 αὐτὰ ΕἸ βίοῖο, ψαοα τα ΓΟΥ ΠΟΙ ΤΘΟΟ- 

Ρἶββθ Ὀιμάογῆσμι. οἴκαδις Ἰερίταν εἴ ν. 779. οἵ ἴῃ ἘΡΙΟΠ ΤΩΙ ν. 0. 

Αἴμοπ. Ρ. 296. ἐπεὶ δέ χ᾽ ἥκω (κω ὃ) οἴκαδις καταφθαρείς. 

743. τὰ πρᾶτα---τῶς λιμῷ) Βἰφίγοπια ωπὶδ. Ῥιμάοτγῆμβ οοηΐεγί 

Βδη. 491. κἀστὶν τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας. 

πρᾶτα) Οἵ. ὙπθοοοΙῖΈ. 6, ὅ. 8, 80. 15, 78. 85. εὖ 8110] 58ρθ. ἴῃ 

ἘΡΙΟ μαστοὶ Ἰοοο ἃΡ- Αἴμθῃ. 956. τὰ μὲν πρῶτ᾽ οὐ κοῶ ΤΘΡοποπάστηῃ 

νἱάρίυγ πρᾶτ΄. ΘΙΓΎΠΙΓΟΥ πρὰν ΡῬΓῸ πρώην Ππερῦτ ΜΠ 115. χὸ ἴὉ. ὅσ! 

τᾶς λιμῶ) λιμὸν [απ ΠΟ ῬΘΠΘΙΘ ἀϊοϊξταοτο Ποτῖοο. ΜΊΑ. ΡΕγυμΙοΝ. 

Ρ. 188. ΠοῦΌςοΚ. 
"45. κἤπειτεν ἐς) εἶτεν οἴ ἔπείτεν, ἩΟΤΌΤΩ αἰΐοσο αὐϊξαῦ Θονταπιβ ν. 

568, αἰτασπηθπο ΜΔοΠοΩὶ τοδὶ ἀραὰ Αἴμοη. Ρ. ὅ89, ἐσχάτως βάρβαρα 

ἀἰοῖς ΡΕνγπίοπαβ Ρ. 124. υῶ ΟὈξογναῖίο ποῖ ρογίϊποῦ δα αἸα]θοίοβ 

Ῥοηίδαπη. οἱ Ἰοπίοατη. Ναμι ἔπειτεν βθορίιιβ αἰχις ῬΙπάδτιξ, Τοπῖθιι5 

αὐΐομι εἶτεν οἱ ἔπειτεν ἰσϊσαϊν ]Π1ὰ5 ΠΙοπγβίαβ. ἀρυά Ἐαβιδίμι τη Ὁ. 

1158, 837. Ἰερίξατηαο ἀρὰ ἨἩοτγοάοΐαμι. ΙΝῸ. δάοια. ἰουτηὰ 

τοβεϊζαοπαα, πὶ [Ά]1ογ, βορῃγοηὶ ἘΣ. Χχχῖν. κἤπειτα (Ξουῖ. κἤπειτεν) λαβὼν 

προῆγε: τοὶ δ᾽ ἐβάλλιζον. 

7406. γρυλιξεῖτε Ὠϊηά. Ψυ]ρὸ γρυλλιξεῖτε. ΟΥΒΙα 50,7. 

747. χοιρίων μυστηρικῶν) υ]ὰ Οὐδγουὶ ἴῃ βου 1115, ααθο τηγβίουϊα 

ἀἰοθθαπξιν, ἱπυμι αν! βοοραπί. Ηΐπο οἴϊατα ν. 704. χοῖροι μυστικοὶ 

αἰσαπέαν. ΚῦϑΤ. ᾿Οοπῇ. Ραο. 374. 876, απ. 998. 
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᾿Εγὼν δὲ καρυξῶ Δικαιόπολιν ὅπα. 
Δικαιόπολι, ἢ λῇς πρίασθαι χοιρία ; 

Τί; ἀνὴρ Μεγαρικός ; ΜΕΤ. ᾿Αγορασεῦντες 
ἵκομες. 750 

ΔΙΚ. Πῶς ἔχετε; ΜΕ. Διαπεινᾶμες ἀεὶ ποττὸ πῦρ. 
ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ ἡδύ τοι νὴ τὸν Δί᾽, ἢν αὐλὸς παρῇ. 

Τί δ᾽ ἄλλο πράττεθ᾽ οἱ Μεγαρῆς νῦν; ΜΕ. 
Οἷα δή. 

748. καρυξῶ) Ἰγοσαῦο, ἱποίαηιαῦο. Ἐλατὶρ. Η6ο. 148. κήρυσσε θεούς. 
Δικαιόπολιν ὅπα. Δικαιόπολι (516 Β) Πιπά. ψυϊρο Δικαιόπολιν. ὅπα 

Δικαιόπολις ; Οἵ. ΒόρΠοο!. Απί. 518. τί δὲ ῥυθμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην 
ὅπου; Α]8ο. 108. τοὐπίτριπτον κίναδος ἐξήρου μ᾽ ὅπου; (Βα. Β. 926. 
αὐτὸν εἴπατ᾽ εἰ κάτισθ᾽ ὅπου. 

ὅπα Ἰ)ΟΥΟΘ ΡῬΥῸ ὅπου, αὖ πα ῬΓῸ που ν. 732. Οἵ, ΤΠΘοοΙ. 28, 4. 

760. ᾿Αγοράσοντες ν]ΡῸ εἴ Ὠ΄πά. ἀγορασοῦντες ἘἈ.. τεσορι ΕἸΤΗΒ] 6 π5. 
Ἐρδοῖΐοα Π]πᾶ, ΠΙ51] φαοα ἀγορασεῦντες ῬΟΓΠαΒ ΒΟΙΙθΟΠάστη. 516 δρεψεύμεναι 

ὉΡ. ΤΠποοοτ. 18, 40. θησεύμεσθ᾽ 8, 18. ἀσεῦμαι 8, 88. κεισεῦμαι 8, 58. 
οἰσεῦμες 15, 198. ἀρξεῦμαι Ἐφ. τ π5 5} 

ἵκομες ΕἼΠ,5]. ἵκομεν τι γυϊρο ἥκομες. Οἵ. τηῖτὰ 742. 820. 1,78. 

87. 1077. ὙΠπροοτιξ. ΠΠ. 4. οὐδέποχ᾽ ἵκει (ν α]ρ’. ἥκει). 

751. 752. ΒΟΥ ἔστε ΤΠρθοοχιίαβ [ἃ. νἱῖ. τὸν Πτελεατικὸν οἶνον 
ἀπὸ κρητῆρος ἀφυξῶ, [ πὰρ πυρὶ κεκλιμένος.---αὐλησεῦντε δέ μοι δύο 
ποιμένες. 

πῶς ἔχετε) ΟΝ, ΒΗ. 7. 1χϑ..1002.1078. 
διαπεινᾶμες ἀεὶ ποττὸ. πῦρ) ῬΥδΟΙΘΥ ΘΧβρθοίδπθιη αϊοΐαπι ΤῸ 

διαπίνομεν. Νδτη δα ρου σοπηροΐαγα βο]εαηΐ νϑΐοσθβ. Ῥϑο. 1181. 
οὐ γὰρ φιληδῶ μάχαις, ἀλλὰ πρὸς πῦρ διέλκων μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταίρων φίλων. 

ΡΙαῖο ΒΘρ. 2. ν. 972 6. μύρτα καὶ φηγοὺς σποδιοῦσι πρὸς τὸ πῦρ μετρίως 
ὑποπίνοντες. 4. Ὁ. 420 ἃ. πρὸς τὸ πῦρ διαπίνοντάς τε καὶ εὐωχουμένους. 
ὈΙΝΏ. ὙὩΠοοοΙΐ. χν. 148. πεινᾶντι δὲ μηδὲ ποτένθῃς. ὥὲὶα βᾶμες ΧΥ. 
22, φυσῶντες ἱπῖτα 868. ὀπτᾶντες ΕἸΡΙΟΠαγτα. Αἴπθη. Ρ. 809. 

ἀεὶ οχ Ἀ. Τ'΄ οἵ δυϊάα Πιπά. Ψυ]ρὸ αἰεί. Τ0π46 αἰὲς Βγαποκ. Θυδ 
ογγηα Ἰ)ογῖοα Ἰοριταν ἢγ5. 1267. οἵ, αἵ νιἀοίαγ, Ξορῆτοη. ΕἾ. 88. 
τοξεύων αἰὲν (αἰὲς δ) ἕνα τινὰ ὧν ζυγοστροφεῖ. ἴπ πίτοφαρ Ιοοο δηΐθ 
γΟΟΘΔ]Θηη. 564 ἀεὶ Θβῇ ἴὴ ΜΟΡΆΓΘΗΒῚΒ ΒΘΙΊΏΟΠΘ ἰηΐγα 76]. 

753. οἷα δή) Τὰ οδῖ πράττομεν οἷα δὴ πράττομεν. Θ᾽ ΠΏ ΠΟΥ ἘΠῚ. 
Ἡοτδο]. 632. πάρεσμεν, οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσίας. δύ ἸΡΊΓΟΙ οἷα δή Ἰάθχα 
ἴογο ατοὰ ΑΠΡῚΙ οἵ (ἀϑυγηδηὶ αϊοιηΐ 80 80, ΟἍΠῚ Ἰὰ Ἰὰ. ὌΝ), 
“ΠΙοοοΥτι5 χῖν. 8. πράσσομες οὐχ ὡς λῶστα, 
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τῷ Ν ΣΝ 50 5 , 

κα μὲν ἐγὼν τηνῶθεν ἐμπορευομαν, 
3, ἢ» -“ϑ ἊΝ ΄“ , 

ἄνδρες πρόβουλοι τοῦτ᾽ ἔπρασσον τῷ πόλει, ῬΈΌΤΙΣ 
' ΄’ὔ 5» 

ὅπως τάχιστα καὶ κάκιστ᾽ ἀπολοίμεθα. 
ΔΙΚ. Αὐτίκ᾽ ἀρ᾽ ἀπαλλάξεσθε πραγμάτων. ΜΕΤ. 

Σά μάν; 
ϑ᾽.3 “ - Ἑ “ 5 

ΔΙΚ. Τί δ᾽ ἀλλο Μεγαροῖ ; πῶς ὃ σῖτος ὠνιος ; 
ΜΈΓ. Παρ᾽ ἁμὲ πολυτίματος ἅπερ τοὶ θεοί. "οῦ 

784. τηνῶθεν εχ ἘἈ. οαϊαϊ Ἠιπάογί. οι θοαΐαν τηνόθεν. τηνῶθε 

Ἰοριξαγ ΤἬΘοοτγιί, 11. 10. τουτῶθεν ἵν. 48. 

75ῦ. ἄνδρες) ΜαΙτη οὐτὰ ΕἸ]πιβ]οῖο τῶνδρες ν6] μοίϊπβ τὥνδρες, τιί 
οὐϊαϊς ὨΙπάογῆμβ ἴῃ Τ,υ5. 1099. 1260. δ51ς τἄλλαι ᾿,ν5. 999. 

750. κάκιστ᾽ ἀπολοίμεθα) Ἐδοοία ργοοίου Ἐχρθοίδξοηθπι ἀἸοξμη, πᾶπη 
Θχρθοΐδθαβ σωθείημεν ἀπ Δ] 1 51 πη116. 

757. σά μάν) Τ)οτῖοα νοϊαπΐ ἀϊοΐαμη ΡΓῸ τί μήν ψεὶρρίπὶ ΟἿ. 784. 
πάγη. Μ. ρΡ. 157. σὰ, ὅ ἐστι Μεγαρικὸν, δηλοῦν τὸ τινά. [αἴ Ῥγοίοοΐο 
σὰ Ῥύο τινὰ Ἰαΐοῖ ἴῃ ἅσσα Ῥ1Ὸ ἅτινα, αὖ ἃρ. Ηοταογατη εἴ Ἡογοάοΐαμῃ. 
566 αύστῃ ἢ. 1. ροβίυ]οίαγ ααοα Πουϊοαπι 510 ΡΤῸ τί, Ξου! θΘμἀτιτὴ 515- 
ῬΙΘΟΥ ΠΟΠ σά μὰν Ξρα σί μάν (τί μάν Β. τιμάν Δ). Κ΄. Κα. «ἃ τοροΥ. 
Ρ. 109, υδπαηθδιη τί μάν Ἰερτταυν ΤἬΘοοΙ. ΕρΡ. χνη!. 4. 51Π1Π15 
ῬΟΥΙΒΙητΙ5 οϑί σᾶτες ῬΙῸ τῆτες, οἴ σάμερον ῬΙῸ τήμερον, σεῦτλον ΡΙῸ 

τεῦτλον (ΑἸοΘχΙ5. ἂρ. Αἴμεη. Ρ. 621). υοά δα Ἰοοσιθοποιη τί μὴν οἴ. 
ἘΠ ΠΠΘΝ ΟΣ τ 190 10. 7929: ὅς. Ταιοίδης 1. 124. τὰς 106, 

758. πῶς---ὦνιος) Ομο ργοίϊο υϑηὶΐ Ὁ Ἐπ. 480. πῶς οὖν ὁ τυρὸς ἐν 

Βοιωτοῖς ὦνιος ; ϑίχαί(Β ἃρΡ. ῬΟΙ]]ὰΟ. ἴν. 169. τὰ δ᾽ ἀἄλφιθ᾽ ὑμῖν πῶς 
ἐπώλουν ; Β. τεττάρων [ δραχμῶν μάλιστα τὸν κόφινον. ϑιτη ον ΜΆοΠο 
ἃΡ. Αἴπρη. ρ. ὅ80 Ὦ. πῶς ἵστης ; φράσον. | ὁ δὲ μειδιάσας, Κύβδ᾽, ἔφη, 
τριωβόλου. Ασιβίοΐθὶθβ (οομ. 84,11. τοῦ τε σίτου πωλουμένου ἐν τῇ 
χώρᾳ τετραδράχμου, καλέσας τοὺς ἐργαζομένους ἠρώτα πῶς (τύσαι Οαπ Πρ) 
βούλονται αὐτῷ ἐργάζεσθαι. 

ὦνιος) ΟΥ̓. Βα. 1. 1. οἵ 1247. οὗ τὸ τάριχος ὦνιον. (ΟΟΥΉΙΟΙΙΒ ἹΠΟΘΙΕιΙ5 
ἈΡ. ΡΙαΐαγοι. ϑγτηρ. Ρ. 676. τὰ δ᾽ Ἴσθμι ἀποδοίμην ἂν ἡδέως ὅσου | ὁ 
τῶν σελίνων στέφανός ἐστιν ὦνιος. Τλιοῖδη. [ΘὩΥΌΤη. νἱῖ. 95. μεταξύ τε 
προϊὼν ἀνέκρινε---πόσου νῦν ὁ πυρός ἐστιν ὦνιος ἐπὶ τῆς “Ελλάδος ; 

759. παρ᾽ ἁμὲ) παρ᾽ ἀμὲ Ἀ. 1.6. παρ᾽ ἡμᾶς. ϑ6α αἀπππὶ ἀδίϊνιβ ᾿ἰο 
Ροβίι!θει, παρ᾽ ἐπ: οοΟΥΤΙΡῚς Ἐ]ΤΊΒΙοῖαβ. [ΘὈαθαΐ ρμοϊϊα5 παρ᾽ ἄμμι, αἴ 
ΔΡ. Ηοιηεγ. Οἀ. ἀ. 8384. ΤΠηθοοτ, 1. 102. Αθβοῦν]. δορί. 166. ἄο. 
Ῥιπάαγ. [βῖΠπι. 1. “:". νι. 49. ν!. 10. Ναιῃ ἁμὶ ΡΥΙῸ ἁμὶν Πιιβη ΠΆ 1Ὶ 
ΔΠ1ῸῚ Ἰοριταγ, χαρά βοίδμη. Αἰΐζαπηθη, αὖ ἴῃ ΒΘ ΤΠΟΠ6. Π)ΟΓΟΟ, οἰ] 5 
ΤΟ 8]1ἃ [ογίαββθ ογαΐ, Π1] οοηΐγα ΠΡΓΟΒ τηπϊαπάστη. ἴῃ ΠΟΒΕΓΙ ἔταρ'- 
γτηθηΐο 388, παρὰ σὲ ΡΙῸ παρὰ σοὶ ν]άἀθίμ μοδβιζιμη, γυναῖκα δὲ ζητοῦντες 

Ν 
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ΔΙΚ. ἽΑλας οὖν φέρεις ; ΜΕ. Οὐχ ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε ; 
ΔΙΚ. Οὐδὲσκόροδα; ΜΕ. Ποῖα σκόροδ᾽ ; ὑμὲς τῶν ἀεὶ, 

ὅκκ᾽ ἐσβάλητε, τὼς ἀρωραῖοι μύες, 7602 

ἐνθάδ᾽ ἥκομεν, [ ἥν φασιν εἶναι παρὰ σέ. ϑ6ἃ πα πος ἔογίαξβα βπαϊπιπη 
ΘΧΘΙΊΡΙτη οϑί. Απεδίιοιβία ρ. 111, 11]. παρ᾽ ἡμᾶς οἰκεῖ : ἀντὶ τοῦ 
παρ᾽ ἡμῖν. ΓΑλεξις Φιλαθηναίῳ. ΘαΟΙΌΤΙ γ ΒΟΥ τ τη ΞΘ η5115 νἹ ἀθίαγ {π|556 : 
αρμα πο8 υϑηϊθη8 ἠαθίἑαἑ. ἁμὲ Ῥτο ἡμᾶς Ἰαρίταν Π,γ8. 9ὅ. (0Ὁ1 ΡΓῸ ποθ᾽ 
ἁμέ ΒΟΥΙθΟΠά ΤΩ ποχ᾽ ἁμέ). ἀμὲ 1099. ἀμὲ (ἄμμε Β. Δ) 1250. ἀμὲ 1284. 
ἀμὲ (ἄμμε Δ) 1265. ΕὈΓΤηδο ΠοΥΪοϑο Πα] 5 ῬΥΟΠΟΙΆΙΠΙ5 5αηΐ ἁμὲς ἁμὶν 
ἁμὲ, ο]οθ ἄμμες ἄμμιν (ἄμμι) ἄμμε. γ-: ΑΡο]]οπ. ἂς Ῥγοόποτχῃ. ΡΡ- 980. 

9581. 587. ἁμὲς ἸορΊταγ Τγβ. 168. ἀμὲς 1162. ἁμῖν ([οτί. ἐμὶν) 821. ἁμῖν 
(ἁμὶν ὃ) 908. ἁμὶν 892. Τ,)υβ. 1081. 1162. 1298. Αὔποῦν!}, Ἑστη. 847 
τη. ΤΘοοτξ. νυ]. 185. 

πολυτίματος) ἴιβῈ5 ἴῃ ΔΙΩΌΙστιΟ ; τὴ τιμὴ γα]οΐ εἴ ργοέϊμηι οἴ ΠΟΉΟΥ. 
ΟΥ. Απθρμδποβ Αἴῃθη. ρ. 299. πολὺ τῶν θεῶν γάρ ἐστι τιμιώτερα (56. 
ἡ ἔγχελυς). Νοβίεγ ΕῪ. 3544. ἰχθύδια Ϊ τριταῖα πολυτίμητα, 1.6, πιασηο 
Ῥγεΐϊο «ϑδίϊθιαία. Ἐιποίστη ἀθούατη οδῦ ἴῃ εξβρ. 100]. ἀλλ᾽, ὦ 
πολυτίμητοι θεοὶ, ξύγγνωτέ μοι. εἴ 41101. 

τοὶ θεοί) Ν' τϑαυγαβ τοὶ σιοί, φσῃοα Τιδοοπίσιτη οβί. . Τγ5. 1268. 

1299. 1906. ἅαο. εἴ δα 905 ᾿ηΐτ8. 
7600. ἅλας οὖν φέρεις ;) ὅξ6Π0] : ἐν Νισαίᾳ τῆς Μεγαρίδος ἅλες πήγνυνται. 

ΟΥ. 521. Θυϑίηνιβ Αἰμοπίθηβαβ ποπάσμη ΝΊβεθδιη Πθοστεπί, αι 
οοΐανο ἀθιηαπη ἅΠπὸ Ὁ61}} ῬΕΙΟΡΟΠΠ6ΒΙ 58} Θοσπτα ᾿τηρουίατη νϑηϊξ 
(Το. ἵν. 69), ἄτηθη ποὴ γαῖ ΠΌθγατη ΜΘρΡΥΘΗΒΙθῈ5 βαἰατη ΠΕΡῸ- 

{τὴ 60 απο ΑἰΠοπίθηβαβ ΜΊποδτη ᾿ηβυ]ατη ἸΝΊΒοθϑο νἹοηαπη οὖ ῬοσίαΙ 
᾿τητη]ΠΘπΐθπ πο δ ηΐ Ῥγρβιαἴο (ἼΠππο. ΠΠ. 51). ῬΑΤΜ. 

761]. οὐδὲ σκόροδα ;) Νὁ αἰϊία φιΐάοηι Ὁ ΝΝοΙηρθ 8110 δρυπάεθαπί 
Μοράγθηβαβ, Οἵ. 521, Ρδο. 246---249. 

7602. ὅκκ᾽ ἐσβάλητε) Ῥ]αΐατομαβ, ἃὉ ΕἸπιβοῖο ἰδυάδξαβ, 46 ἀθογαΐο 
Μαορδτοο ἴῃ Ῥογοὶα ο. 80: τοὺς δὲ στρατηγοὺς, ὅταν ὀμνύωσι τὸν 
πατρικὸν ὅρκὸν, ἐπομνύειν ὅτι καὶ δὶς ἀνὰ πᾶν ἔτος εἰς τὴν Μεγαρικὴν 
ἐμβαλοῦσι (ἐσβ. ὃ) Οδἴογαχη ὅκκα ρτὸ ὅταν, φσιδπαθᾶτη φῬγοάποΐα Ρ6- 
Πα] τη, 6] 1 ἀἸΓαν αὖ αἴκα ΡΥῸ ἐὰν ν. 792. κα ΡῬΙῸ ἂν ν. 798. [,γ8. 10. 
1759. 180. 1005. οἴ 8101 5:06. 

τὼς ῬΓῸ ὡς Πογῖοα (οὶ [οβε5 οεβὶ ασθροῦ. Οογ. Ρ. 344. ϑεᾶ πεβοῖο 
ΔΠΠΟΠ ΤΟΒΕΓΠΘΠΌτη 510 ἀϊρδτητηα βου θθηο ὡς. τὼς ΠΟΥΙΟΌτη Θϑῦ ΡΙῸ 
τοὺς, αἴ ἰὴ {,Υ8. 1250. 1268. 1265 ἄς. Ἐπίδτα ᾿πῖτα 870. πρίασο, τῶν 

ἐγὼ φέρω, ργερβίαΐϊ, ορίπογ, ὧν. εἴ ἰπ Τγ8. 1309, οἱ δὴ ΡΙῸ τοὶ δὴ. ΤΊ τητηδ 
Βέορ6 ΟΠ δηβίομὶ [Ὁ ΠΡΥΔΥΊ5, αὐ ἴῃ Τγ5. 1099. αἴ κ᾿ εἶδον, ἈὈῚ ΘΟΥΤΊΡΘη- 
ἄστη αἱ εἶδον. ΤΘΟΟΥ. χὶ. 78. αἴκ᾽ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις Χο. δογ1- 
θαηάμμη αἱ ἐνθὼν. Οεἴοττιμη σομἤογαΐαν Βυποδῖτβ ἃ ΒΟΓΡΊΟΤΟ Ἰαπάδίιβ 
Ἐρ. 106. δίκην ἀρουραίου μυὸς ἐνεδεδύκει. 
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“πάσσακι τὰς ἄγλιθας ἐξορύσσετε. 

ΔΙΚ. Τί δαὶ φέρεις ; ΜΕ. Χοίρως ἐγώνγα μυστικάς. 

ΔΙΚ. Καλῶς λέγεις: ἐπίδειξον. ΜΕΓ. ᾿Αλλὰ μὰν 
καλαί. 708 

ἴΑντεινον, αἱ λῇς" ὡς παχεῖα καὶ καλά. 

ΔΙΚ. Τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα : ΜΕ. Χοῖρος ναὶ Δία. 

ΔΙΚ. Τίλδγεις σύ; ποδαπὴ χοῖρος ἥδε; ΜΕ. Μεγαρικά. 

Ἦ οὐ χοῖρός ἐσθ᾽ ἀδ᾽ ; ΔΙΚ. Οὐκ ἔμοιγε 
αίνεται. 

ΜΈΓ. Οὐ δεινά ; θᾶσθε τῶδε τὰς ἀπιστίας" 770 

763. πάσσακι) πασσάλῳ ΘΧροπιιηΐ 5680]. οἱ Ἡδβυομίαβ. 5ϑα πάσσαξι 

φοῦίαβ βου θαπάστα οταΐ, πὶ ἈΠ ον. Τοπίδθαπα ΟἸἵτη πάσας γα. (ΟΘἴογατα 

ἙπΉΠ6 πὰ τοσταϊπδϊϊοπομι παδοῦ θαλάμαξ Εδη. 1074. τῷ θαλάμακι. 

ἄγλιθας) ΑΠΠογιηι οαρίία. ΑΠΡῚ : ἐΐε οἴουθ86. ΟἿ. γεβρ. 679. 980. 

766. ἄντεινον) ΜΜαηῖι ρογροπάθ. ΑἸζεγατα οοπποπάδς ΒΠΆγατη. 

767. χοῖρος) Τιάυπί ἴῃ δια ρτίζαῖα νοοῖβ, απὸ εἴ ῬΟΤΟΌΠΙ εἴ τὸ 

γυναικεῖον αἰδοῖον εἱρῃιῆοαι. ΒΕΒΟ. Ἐδπάθμη εββθ γοοῖὶβ [υϑθποο 

φογοῖι8 τα! ρ]ταΐθτα 6 Χ αττοπε οοπξίαϊ ἀ6 τὸ ταϑβί. 2, 4, 10. θΙΝΏΌ. 

769. Ἦ οὐ) ΤιΘρεθαΐαν Ἢ οὐ. Οἵ. Δβοῦυ]. Ῥγοτα. 986. ἦ οὐκ οἶσθ᾽ 

ἀκριβῶς ἃς ; υδὶ ἢ οὐκ Ἰερῖς Πιμᾶ. ΑἸϊυὰ εξβῖ ἢ οὐ. βοῦν]. ϑορί. 96. 

ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ; 184. ἤκουσας ἢ οὐκ ἤκουσας ; Ομποῦρι. 1005. 

ἔδρασεν ἢ οὐκ ἔδρασε: Θορῖ. (Βά, Β. 999. ἢ ῥητόν ; ἢ οὐ θεμιστὸν ἄλλον 

εἰδέναι ; 

770. θᾶσθε) ΤῬοτῖοα ρτὸ θεᾶσθε. ϑ'΄'ο θᾶσαι ΤΠροοΥ. χα. 41. ἘΡΙΡΥ. 

χνυΐ. 1. θάσασθαι 1ϊ. 79. θασόμεναι ΧΥ͂. 98. θᾶσαι μὰν 1ϊ. 12. ΞΟΡΉΓΟΠΝ. 

ῬΥ. χῖν. θᾶσαι χανῖϊ. θάμεθα χχχῖν. Οὐδ᾽ ΒορΒτοηΐβ ἔγαστηθπία (6- 

βυτηρίο βυπί ΟΧ τοῦτο οαἱ Εζα]α5 αἱ (ταὶ ἢ) θάμεναι τὰ Ἴσθμια. ἘῬ1- 

ἜΠΒαττηὶ δεαπι ἔαθαΐα Θεαροὶ (1.6. Θεωροὶ) ΤαθΙ ΟΥ̓ ΑΓΌΤ Αἴμδη. Ρρ. 106. 

269.. πἰδὶ βουϊθοπάστα, αὖ το] ϊααα, Θαροί. ΘΙ ΠἰοΥ θᾶσαι ῬΙῸ θέασαι 

Ἰερίτας Ῥας. 906. θᾶσ᾽ ὡς προθύμως ὁ πρύτανις παρεδέξατο. “ΠΕΒΙη. 

280. ὦ Θρᾷττα, θᾶσαι, καομένων τῶν λαμπάδων δα. Βοβαςαθπαα 

οαάοτι ογαβὶβ Εἰοο]. 270. ὥσπερ τὸν ἄνδρα θεᾶσθ᾽, ὅτ᾽ εἰς ἐκκλησίαν. 

Θοηθοπάστα θᾶσθ᾽, ααοα ΤΑΪΤΟΥ ΠΘΡΊΘΧΙΒΒΘ Ἡιπάοτῆμσπι. 

τοῦδε) ϑογ!θαπάστη τῶδε, αἴ Υ. 910. ΟΓ, ἐμαυτῶ 817. 

τὰς ἀπιστίας) Νιοῖαπάμστα ΠυΤΛΘΙΟ ῬΙατΑΙ! ἀϊοΐαπι, 4ὰ0 ἤογίαββθ ΠΟ 

δββδῖ αϑὰϑ ἴῃ βοθοπα Αἰτοο. ὈΓΝΏ. μανία ἴδτα ῬΙΌΓΑΙΙ ἸΘρΊταν 

Νυῦ. 882. Ῥαο. θὅ. 1.08. 345, οἵ Δ1101. ἀλαζονείαις Ἐπ. 290. τὰς 

μοχθηρίας ΟΥαῦ. 8Ρ. Ῥυϊβοίδη. κυ]. τὰς ἀληθείας ΜοπαπαΓ. ΔΡ. βυϊά, 

ιν. 964 βουϊοὶ ταα]ῖπι τὰν ἀπιστίαν, φαρπιαατηοάστῃ βλέπειν ἀπιστίαν 

(οη ἀπιστίας) αἰχιτ Ἐπρο]15 ΕἾ. πο. 22. 

Ν 2 



ον ΛἈΕΙΘΤΟΡΗΛΑΝΙΒ 

3, 4 ω Τὰ » ἈΝ μὴ 

οὔ φατι τάνδε χοῖρον ἦμεν. ᾿Αλλὰ μᾶν, 
᾿ μεν Ψ “ “ ε “ 

αἱ λῇς, περίδου νῦν μοι περὶ θυμιτᾶν ἁλῶν, 
» γ.» - ΡΞ ε ΄ , 

αἱ μὴ στιν οὗτος χοῖρος Β!λλάνων νόμῳ. 
ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ ἔστιν ἀνθρώπου γε. ΜΕ. Ναὶ τὸν Διοκλέα, 

771. φατι) τὸ φησι, αἴ ἃρ. ΤΠΘοοΥ. 1. 51. 8:16 ἴσατι ΡΥῸ ἴσησι ΧΥ. 
145. πλατίον ΡΥῸ πλησίον ν. 28. χ. 8. τίθητι 111. 48. ὑφίητι ἵν. . προΐητι 
ΧΙ. 48. ἐθέλῃτι χν!. 28. βίβατι ἴπι ΘΡΙΡΥ. Τ)οΥΊοο ἃΡ. ῬΟΙ]]ας. τἴν. 102. 

7172. περίδου---ἁλῶν, αἱ μὴ) Πθφοιηι ἄα ρίφημβ ἴμ βδαίθηι ομηὶ ἐἤψηιο 
ἐγϊέμηι, ηὶ δἱΐ ἰδίθ ρογοιβ ο. Οἱ. Ἐᾳ. 791. ἐθέλω περὶ τῆς κεφαλῆς 
περιδόσθαι. ΝΡ. 644. περίδου νυν ἐμοὶ, εἰ μὴ τετράμετρόν ἐστιν ἡμιεκτέον. 
ηῆτα 1115. βούλει περιδόσθαι---πότερον ἀκρίδες ἥδιόν ἐστιν ἢ κίχλαι ; 
Νοΐατη εἴϊαπη Π]π4 Ηοτηδσίοατη (1]. ψ. 485) δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώ- 
μεθον (ΞοΙ10. περιδώμεθα νεὶ περιδώμεσθ᾽ ὃ) ἢε λέβητος. ΙΑ. εἰ Οα. ψ. 
78. :μΠου Τιϑῦηϊ. Ρ]δαΐαβ ἘΡΙα. ὃ, 2, 384. Νὴ 6γο ηιαΐγὶδ Πἰϊα 
6ϑ8ΐ, } ἐμ πιθιηι πιηγμηι, ἔμ. ἐμοηι ἑαἰθηζμηι, ρίψῃ ἀα. Ῥεῖβ. 2, 2, 4. 2) 
λθγοῖθ ρέσηιδ, πὶ οριπῖα ηιθηιϊηὲ θὲ βοῖο. 

μοι ΒΒ. Τ᾿. Ξοπο]αβία Εα. 788. βυαβ 1ῃ περίδου. ΤιΘρο δία νῦν 
μοι. ὮΠΝΌ. υϊραΐδτιη βουιρίυγδτη γονοοδνυὶ. 

θυμητιδᾶν ΒΟΙΊΡΒΙ ΟΧ Τ. 64 γϑύϑιη ἔουτηδτη θυματιδᾶν 5ΕΥναΙαπξ 
Α.Β.6.Δ. θυμητίδαν Ἀ.. θυμιτιδᾶν ΑἸ4. θυμητίδων (θυμητίδα οοάοχ Οχοπῖ- 
6Π515) ΘθΙἋ85 1η περίδου. θυμίτιδος ΞοΠο]αδία Εχαϊς. 788. θυμίτων 
ϑυϊαβ ἴῃ θυμιτίδων. ἅλας θυμίτας ἴῃ ΞΘΙΤΏΟΠΘ Αἰέοο αἸοϊΈ Ἰηΐτα νυ. 
1999. ὈΙΝΏ. Βαδνοοδπάδ τὴῖηὶ νἱἀθίαν νυ]σαΐα Καβίθυὶ βουϊρίασα 
περίδου νῦν μοι περὶ θυμιτᾶν ἁλῶν, ἃ ΒεΥΡΊΕετοΟ ΒτηύποκΙο οἱ ΕἸτηβ]οῖο 
τϑοθρίᾷ. Νδμη οοπίγα ΘΠ] ΟΡΊΘμη [οττηδ θυματιδᾶν 56ὰ θυμιτιδᾶν ν]ἀδἔατγ 
6558. 564 ῥΓῸ νῦν ΒΟΥΙΡΞΟΙΠῚ ῬΟΐΠΙ5 [8011 πηπΐαί!ο πὶ τὺ : ΠΘαῸΘ 
8]Π16ηδ Ὦ1Ο οβϑῦ ραγοαϊα ; πᾶπὶ ΜΟρ ΥΘΠ515, ροβίαθδτη 46 Αἰΐοο ἐογία 
Ῥδύβοηδ Ἰοοαΐιβ θββϑῖ, 510 ΘΟΠΨΘΥΒΊΙΒ Ἰρβατη ᾿πίοιτορσαῖ. ϑουιρίαγα 
ἩΡτοσιιπι ΘΟΥΤ τρία τη] 1] νἹἀθίαῦ οχ ἀπαθαβ ἸΘοῦ ΟΠ] θῈ15 θυμιτῶν θυμιτᾶν 
(θυμιτῶᾶν) οοηΐιβῖβΒ. τ ΠΟΥ ἔογα ᾿πῆτα 1146, ῥιουγνῶν ἴῃ Οὐ, Ιδοῦο 
οομῆσία οχ βοτηϊηὰ βουρίαγα ῥιγοῦν ῥιγῶν. Ἰηΐτα 1099. Ῥ7Ὸ θυμίτας 
ϑυϊάαβ θυμητίδας Παροῦ 1ῃ περίδου. ᾿Γαπίαθατη οἸἸτη περὶ Θυμαιτιδᾶν 
ἁλῶν, οΟ]]αΐο ὕ8ερ. ν. 1138. ἐγὼ δὲ σισύραν ὠόμην Θυμαιτίδα (Θυμοιτ. 
ἰΐογα βουρίαγα Ῥγοροβιῖα ἃ 56Π0].). Ἐγχαῦ ρᾶριιβ βὶς αϊοίαβ ἐγ 5 
Η!ρΡροϊοοπῇα!β ; ἴῃ απο ογίαββθ Βα] πε ογαπῦ, σπδπαθδτη ἃραα Ξουὶρ- 
ἴΟΥ65 Δη 4105 ΠῸ]]ὰ θαγιιμπη, σαοα 5οῖδπι, τη μΈ]0 ἢ. Αἢ θυμιτάων ὃ 

774. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀνθρώπου γε) 86. χοῖρος. [π|6]]]ρΡῚ} ΒΘΠΟΧ χοῖρον, 
408}15. ουαῦ ΡῈ] ασττα. 6 αὰο βθηβὰ οἵ. Εΐοο]. 724. κατωνάκην τὸν 
χοῖρον ἀποτετιλμένας. ΤΉΘΒμι. ὅ98. τέφραν ποθὲν λαβοῦσαι Ϊ ταύτης 
ἀποψιλώσομεν τὸν χοῖρον. ἴπᾶ6 ΡῈ6118 χοῖροι Δ] ΘθΠῦ, εἴ ὑποκοριστικῶς 
χοιρία οἴ χοιρίδια. Οἵ. νεερΡ. 1859. ὦ χοιρίον. 578. εἰ δ᾽ αὖ τοῖς χοιριδίοις 
χαίρω, θυγατρὸς φωνῇ με πιθέσθαι. Ἠοταῖΐ, δεῖ. 1, 2, 69. 
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ἐμά γα. Τὺ δὲ νιν εἴμεναι τίνος δοκεῖς; [770 
53 “ » “ Ν Ν Ν 

ἢ λῆς ἀκοῦσαι φθεγγομένας ; ΔΙ. Νὴ τοὺς θεοὺς 
27 ᾿ ,ὔ Ν Χ ,ὔ 7] 

ἔγωγε. ΜΕ. Φώνει δὴ τὺ ταχέως, χοιρίον. 
Οὐ χρῆσθα σιγῆν, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολουμένα. 

’ 5 “-“ Ν «ε “ 5, 

Πάλιν τυ ἀποισῶ ναὶ τὸν Ἑρμᾶν οἴκαδις. 

ἀνθρώπου) 1.6. ΤηῸ]]ΘΥΊ5, 51. ἘππΊρια. ΗἼΡΡΟΙ. 474. ἄνθρωπος οὖσα, 

ὉΔῚ Μοπκῖαβ οοπία!ξ. ΟἸσοτοπ. Ἐρ. Εδτα. ἵν. ὅ. φῶ δὲ ἦσο ἐθηιροῦγ6 
πον θην ϑιιην οὐϊϊδϑοί, ραιοὶς ροδέ απηὶδ ἑαηιθη, δὲ ηιογϊμπάμηι ἐωϊέ; 

φιοπίαπι ἤοηιο παΐα ζιογαί. 

Διοκλέα) ΤῖοοΪ65 ΠΘΥῸΒ ΤηᾶρηῸ ΠΟΠΟΙῈ ρα ΝΜΙΘΡΆΓΘΠΞΟΒ ΘΟ] ἴα, 
αὖ οοπβίαϊ οχ ΤΠ θοουϊο χιϊ. 27. οἷ 8118. 

775. ἐμά γα) Εἰ φιλάδηι ἡλδα, αὶ βατη Πουῖπο. 

εἴμεναι 6Χ 56χ ΠΟτ5 οἵ ασθρουῖο ΟὐοΥ. Ρ. 228. θιπάοσῆθβ. α]ρὸ 
ἤμεναι, αποα τοῦ παῖ ΕΠ]ΤΉΒ] ΘΒ. ἦμεν Ἰοριίαν ν, 741. 77]. 

776. φθεγγομένας) Ῥτο φθεγγομένης. 

778. 779. Ηξοο βαθγηῖββα νόοοθ Η]1δ ΔυσΙθῈ5 Ἰηβαβατγαΐ ΜΙ ΘΡΔΥΘΠΒΙ5, 

778. οὐ χρῆσθα σιγῆν) Νοη ορογίοἑ ἐθ 5116γ6. χρῆσθα ῬΥο χρῆς, αἵ 
ποθόρησθα ΠοοοΙΙ. νἱ. 8. ἐθέλῃσθα χχῖχ. 4. ἄς. 5.64. ΒιΒΡΙΟΙΟΠΘ ΠῚ 
τη] ογθαΐῦ 1Ππ4 χρῆσθα, τιᾶτη νουθατη χρῆναι ΒΘΙΏΡΘΙ, ΟΥ̓ΘΟ, ᾿τηροΥ- 
ΒΟΒΆΠΙΘΥ ΟΟΟΌΤΥΣ. ΝΙΙΒῚ 811ἃ ταῖϊο ἀρὰ [)οΥΊΘη565 ἔα]. ΌΒΡΙΘΟΥ 
Ἰερϑπάστη, οὐ χρῆν (ν6] χρή) τυ σιγῆν. ὅ1ο ΤΠοοουῖ, χη]. 12. εὔδειν 
μὲν χρήζοντα καθ᾽ ὥραν αὐτὸν (εὖδεν δ) ἐχρῆν τυ (ὐΟΥΤΙΡ 5 Θἴϊατη, 56 
ΤΩΪΠ115 ῬΓΟΌΔΌΙΠΠΟΥ, οὐ χρῆν σιωπῆν, γΕ] οὐ χρῆν τυ σιγᾶς (σιγᾶς 50Π0]. 

πε: τ, τ: 419): 

σιγῆς Π|0 τ]. σιγῆν τοοΐα τοβατζαϊξ Πιπά. οσ ατερ. σου. Ρ. 228. 

ὦ κάκιστ᾽ ἀπολουμένα) ΟἿ. τηἴτὰ 924. Αν. 1467. ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενος. 
Δία τη ἀπολούμενε. Εἰοο0]. 1051]. 1076. ὦ κακῶς ἀπολούμεναι. ΜλΠτη 
κάκιστ᾽. Ῥ]. 456. 718. Ἐζίατη οὐτὰ ἀτγίουϊο. [πῆτὰ 865. οἱ κακῶς 
ἀπολούμενοι. 952. τὸν κακῶς ἀπολούμενον. Ῥαο. 2. τῷ κάκιστ᾽ ἀπολουμένῳ. 
Μα]ίτη κακῶς. ΤΠοβιη. 879. τῶ κακῶς ἀπολουμένῳ. 

779. τ᾽ ἀποισῶ ᾿ι. τοοοροσγιπῦ ΕΠτηβἸθῖὰβ οὗ Πιπάογῆιβ. Ὑα]σαθαΐιν 
τύ γ᾽ ἀποισῶ, οὖ 510 ΞοΠο]ϊαβία οἵ τθρουμιβ ΟοΥγ. Ρ. 2951. Νααΐχυμη 
τΤϑοΐθ : βου θεπάστη τὺ ἀποισῶς ϑιαρτα σου τὺ ΡΙῸ σεν. 790. 001] 
{πιιβίγα τε ἘΠΤΉβΒΙΘβ, δΟΠοθῦ ποὴ 6] αἸΓ1 τὺ : οἵ. Εᾳ. 1225. ἐγὼ δέ 
τυ (τοι Ἀ. Τ'. Δ. Θ. τυ δἀποΐαϊο ἴπ Τ΄. Θ.) ἐστεφάνιξα κἀδωρυξάμαν. 
ΤΠΗΘοοτυ. χῖν. 1. ἀλλὰ τὺ αὐτόν (56. χαῖρεν). ϑορῇτο ἂρ. Δρο]ίοη. ἀθ 
ῬΙΌΠΟΙα. Ρ. 928. τί τὺ ἐγὼν ποιέω ; τὲ ῬΙῸ σὲ 56Ι16] ἰαπίμτη ΟΟΟΟΓΥΙΣ 
ἃΡ. ΤΠδοουί. 1. ὅ. ἐς τὲ καταρρεῖ [ ἁ χίμαρος. υδπὶ ΞοΙρίαγαπι 
σοπῆσγτηδπί οὐηπίαπι ΠΙΡγΟγτη. ΘΟ βθηβιιβ οἵ Αρο]]οπ. 46 ῬυΌπομη. ᾿. 
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ΚΟΡ. Κοὶ κοΐ. 780 

ΜΕΓ. Αὗτα ᾽στὶ χοῖρος ; ΔΙ. Νῦν γε χοῖρος φαίνεται: 
ἀτὰρ ἐκτραφείς γε κύσθος ἔσται. ΜΕ). Πέντ᾽ 

ἐτῶν, 

σάφ᾽ ἴσθι, ποττὰν ματέρ᾽ εἰκασθήσεται. 

ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ θύσιμός ἐστιν αὑτηγί. ΜΈ. Σά μάν ; 

πᾶ δ᾽ οὐχὶ θύσιμός ἐστι; ΔΙΚ. Κέρκον οὐκ 
ἔχει." 788 

8386. ααυὶ αἰΐογατη ΔΙ]οτηδπὶβ βχθιηρίατη δαἀάποῖξ, πρὸς δὲ τὲ τῶν φίλων. 

τῦπίουτη ργρίογοα δχίαῦ Ἐχθιηρίαπη Πα]π15. ἔουτηδα ἴῃ (]]Πτα. ΕὟ. 114. 

ποτὶ τὲ Σανὸς ἱκνεῦμαι λιμενοσκόπω. Ῥτοΐδοΐο τὲ ΡΙῸ σὲ ἀἸΣΊΞ56 ΔΠ] ΘΔ Π4Ο 

νἱἀθπίαν Πουΐθ 5685, πὖ τοὶ ΡτῸ σοὶ (ΤΠ ΘΟΟοΙ. Χχνῖ!. 58. ὅτ), 56α τησ]ίο 

ἀϑἰςΔξογος βαπέ ἔοστηθ τὶν εἴ τύ. Ουᾶγα ΠΌτογατα οἵ ἢϊς οἵ τη Εαυϊ. 

1. 1. νββΕ 5 ̓πβιβίθῃβ τὺ βου] θα πάθη ἀπιχὶ ἢ ἀαστι ὈΓΡΘΒΟ τη τε ΕἸ 15] 
ΠΌΠΌτη ΘΧου ρ] υτη ΤΘΡΟΥΙαἴαΓ. 

782. κύσθος Ἰάθτη 5ἰριϊῆοαϊ απο χοῖρος. 564 Ποο, αἴ 6 ΝΔΙΤΟΠΙ5 
γε ῖ5 δᾶ ν. 767. οἰταῖ!β φοΠ]ΡῚ ροΐθβῦ, ργοόρυῖθ ρα θά γατη αβῦ : Π1υα 
αὐΐοτη δαἀαϊΐαγαχα ἐθιαϊπάσιτη. [ἀοῖγοο οομηου5 ἴῃ απ, 490. ΟἝΠ]ΠΙδτα 

ἀἰοῖς ποι χοίρου Ξ6ἃ κύσθου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. Ηδηο ἴδτηθῃ 
ἀΙβογεπθατη πὸπ τα ρίοβθ οὈβογναμῦ, οἵ 1101 Ῥγοτηΐβοιθ ἔδσθ 861}1- 
Βεπίαν πθοο ποιαῖπα. ΒΆΌΝΟΚ. 

πέντ᾽ ἐτῶν) [πίγα φιιϊηφμοηηίμηι. ὅς  8βρ. 260. ἡμερῶν τεττάρων 

τὸ πλεῖστον, ηιαΐγίάμο αὐ ϑιηηηιίηα. ῬΙαῖο ΑἸο. 1. 106 Β. τοῦτο δὲ 

ἔσεσθαι μάλα ὀλίγων ἡμερῶν. Οοτρ'. ὅ 16 Ὁ). δέκα ἐτῶν. 

784. οὐχὶ ὈΙπά. αἴ ν. 798. οὐ ΚΒ. Μυϊ!ρὸ οὐδὲ. Οἱ, «α 568. 

αὑτηγ τος νὸχ τ ροηθπάα νἱἀθῦαν δἰίϊατη ἴῃ Αν. 821. ἾΑρ᾽ ἐστὶν 

αὑτηγὶ Νεφελοκοκκυγία. Ιη ἴ,γ5. 608. ταυτασγὶ, εἴ ἴῃ 604. τουτονγὶ 

τηδ] τα, Ὁ ρτὸ νυ]ραῖο τουτονὶ, ποά ἴῃ τηθίσιιπι Ρβοοαΐ, βαβρθοίδπι 

νόοοτῃ τουτονδὶ ἰηνοχὶς Βετποκίαβ. Εδάθηη ῬΥΟΠΟΙΊΪΠΙ5 ἔουτηα ΠΟΒΙΤΟ 

τοβϑεςασπαα νἱἀοῖυσ Βδη. 1504, Καὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων, Ϊ καὶ 

τουτονγὶ τοῖσι πορισταῖς, Μύρμηκί θ᾽ ὁμοῦ καὶ Νικομάχῳ [ τόδε δ᾽ ᾿Αρχεμόρῳ. 

ΘΟΡαυαἸαπίυγ ξίφος, βρόχος, εἴ κώνειον. ἘΠῚΜ. 

σά μάν) Οιρρὶπὶ ΟἿ. δα 767. 

785. πᾶ) 1.6. πῶς, υὐν. 895. Κ'ε] ῥγῸ ποῦ, υὐ 1,5. 980. 

κέρκον οὐκ ἔχει) Ξ0Π0] : τὰ γὰρ κόλουρα ἐν ταῖς ἱερουργίαις, καὶ καθόλου 

ὅπερ ἄν μὴ ἢ τέλειον καὶ ὑγιὲς, οὐ θύεται τοῖς θεοῖς. Τλιβὰβ δαΐθια αβί ἴῃ 

δια θῖστιο βθηϑιι ψΟΘΆθῸ]] κέρκος σαιμα, ἀθ αιιο ΒΘΓΡΊΘΓΕΒ οοηΐοχί ΤΊ οβια. 

980, Ποταῖ. ϑουτα, 1, 2, 45. ἐοϑίοϑ οαμάαρεῃτθ ϑαίαοθηι. 
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ΜΕΙ.. Νέα γάρ ἐστιν: ἀλλὰ δελφακουμένα 
ἑξεῖ μεγάλαν τε καὶ παχεῖαν κὐἠρυθράν. 
᾿Αλλ᾽ αἰ᾿ τράφεν λῇς, ἅδε τοι χοῖρος καλά. 

ΔΙΚ. Ὡς ξυγγενὴς ὁ κύσθος αὐτῆς θατέρᾳ. 
ΜΕΓ. Ὁμοματρία γάρ ἐστι κὴκ τωὐτῶ πατρός. 700 

Αι κα παχυνθῇ κἀναχνωανθῇ τριχὶ, 
κάλλιστος ἔσται χοῖρος ᾿Αφροδίτᾳ θύεν. 

ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος τἀφροδίτῃ θύεται. 

786. δελφακούμενα) ϑ'΄6Π0] : τοὺς γὰρ μείζονας χοίρους δέλφακας ἐκάλουν. 
ΟΕ, 1,γ8. 1010. Ἐπ αβια. 257. 

787. 8680) : αἰνίττεται εἰς τὸ κακέμφατον. Οἵ. ΝΡ. ὅ98. Ῥεο. 1848. 

788. τράφεν) ῬΙῸ τρέφειν Τ)οΥΊ66, πὖ ἅτερον ῬΤῸ ἕτερον 814. κἀτέρωτα 
(χἀτέρωτα ὃ) ἴῃ ϑΑρρῇῃὰβ Οἀ. δὰ επον. 8. "Αρταμις ΡΙῸ ΓΑρτεμις ἅσ. 
51 ΡὈ͵ΓῸ τραφεῖν ῬοποΙοίατ, βου απ άατη ἔογοῦ τραφῆν. ΜΟΧ τοι Ρ[Ὸ σοι. 

790. οριῃ. Απέιρ. 509. ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός. ὈΓΝῸὨ. 

791]. ἀλλ᾽ ἄν οχ αὶ Πιηά. Μαυϊρὸ αἱ δ᾽ ἂν. 5'εά ἂν ἴῃ ΤΟΥ͂Θ ΘΘΙΤΠΟΠ6 
νἱχ [ογοπάσμ ; δα πε Βουθ πάπιπι ρΡαΐο αἴκα νΕ] καΐκα (,.6. καὶ ἐὰν), τα ἴῃ 
ΕἸΡΙΟΒΆΥΤΩΙ νοῦβιι ἂρ. Αἴπθη. Ρ. 296. καἴκα τις ἀντίον τι λῇ τήνῳ λέγεν, οἴ 
ΤὨΘοοΙ, 8, 27. καΐκα δὴ ᾿ποθάνω. ῬοΠοΠαβίο ᾿πίουργθίαςο οϑὲ ἐὰν 
ἀκμάσῃ καὶ ἡβήσῃ. ΘῈ] αἴκα [ογΐα556 Ἰορτ. ῬΟΞΒβ15 δὕϊατη χὥκκα (χὥταν). 

κἀναχνωανθῇ τριχὶ ΤὈ]π 5] 65. 1101] κἀναχνοανθῇ τριχί (ΑἸ]ά. γ᾽ ἐν 
τριχί). Βυηυποκίαβ κἀναχνοανθῇ τᾷ τριχὶ ΘΟΠ]]οΙ 6 αΓ. Φαρα ποη ρτοθο, 
Πδτα Οἶδα ἁγίου]. κἀναχνοιανθῇ ἀοαϊῦ Βοίμιπ5. ΟἿ. δπΐθιη Ναυῦ. 
978. τοῖς αἰδοίοισι δρόσος καὶ χνοῦς ὥσπερ μήλοισιν ἐπήνθει. Μοΐαροπο5 
ἃΡ. Δἄιδη. Ρ. 571. ἄρτι χνοαζούσας αὐλητρίδας. ὅϑορ!. (4. Ἀ. 742. 
χνοάζων ἄρτι λευκανθὲς κάρα. ΤΠΘΟοΥΙ,. ΧχνΠ. 48. μᾶλα τεὰ πρώτιστα 
τάδε χνοάοντα διδάξω (πιάσδω νΕ] πιαξῶ ὃ). ΑΡοΟΙ]]οπ. Ἐποά, 11. 48. ἔτι 
χνοάοντας ἰούλους [ ἀντέλλων. Τ)οπίαιιο ἀναχνοᾶν ἸΘοΊΓαΥ ἴῃ ῬΏΔΗΪο ΕΡ. 
8. Ἰἴαᾳαθ νϑύθου πὸ νεσὰ δῦ ΕΠ]ΤΉ51611 οογγθοῖο. Πβάρθγαξ ξογίαββο 
Ποία καὶ ὑποχνοανθῆ βεύναΐο ΑἸΡ ΓΙ, ϑαΐ καὶ περιχνοανθῆ. ΝξΙη 

ἀγχνοανθῇ, ΟΡΙΠΟΥ͂, Π)ΟΥΊΘΗ515 αἸΟζαΤΙ5 ογαῖ, ΠῸμ ἄναχν. ἴα ἄμβατε 7832. 
ἄντεινον 760. ἀμπεπαρμένον 790. ἀμπείσειεν 1.5. 1.7]. ἀμβαλώμεθα 1096, ἄο. 

792. ᾿Αφροδίτᾳ θύεν) Ατηθιριιθ αἸϊοΐαμη, αὖ βοααθηῖα. Νοίδπαμτη 
ἀπΐθιη θύειν ῬΥπιὰ ὈΓΘΥΊ, κοὰ ἴῃ ΜαΡΆΥΘηΒΙΒ. ΟΥ̓ : ἃ Αὐ(οἷβ ῥτο- 
ἀποῖταγ. ἴθὰο ἰαμίστη οχίαπθ θχθιηρὶα ἵπ ααῖθιι5. θὰ ΒΥ }] ἃ σοτγορία 
Ἰορίταγ, ᾿αυρια, Ἐ]θοίγ. 1136. δίγαϊο ἂρ. Δἴμθη. ρ. 382. ν. 19. 

θύεν ἘΠ] 5] 65. ΓΑΊΡΥῚ θύειν. Οἱ. δὰ 799. ἄγεν Βου] θα πάστῃ [γ5. 169. 

7098, οὐχὶ---- θύεται) ῬΟΙΠΙοοῦ ααϊὰ Ὑ ΘΠΘΥῚΒ. ἀυπιαβιιηι ΔἀΟΠΪη 5ιι5. νο] 
ἈΡΟΥ ἰηςογίθοις, Ὑ14. Αἴμοη, Ρ. 95. Βίοῃ. 1αν]}. 1. 
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ΜΕΙ. Οὐ χοῖρος ᾿Αφροδίτᾳ ; μόνᾳ γα δαιμόνων. 
Καὶ γίγνεταί, γα τᾶνδε τᾶν χοίρων τὸ κρῆς 70 
ἄδιστον ἂν τὸν ὀδελὸν ἀμπεπαρμένον. 

ΔΙΚ. Ἤδη δ᾽ ἄνευ τῆς μητρὸς ἐσθίοιεν ἂν ; 
ΜΕ. Ναὶ τὸν Ποτειδᾶ, καί κ᾿ ἄνις γα τῶ πατρός. 
ΔΙΚ. Τί δ᾽ ἐσθίει μάλιστα; ΜΕ. Πάνθ᾽ ἅ κα διδῷς. 

Αὐτὸς δ᾽ ἐρώτη. ΔΙ. Χοῖρε. ΚΟ. Κοὶ κοὶ κοΐ. 

9. τὸ κρῆς ἅδιστον) ΟΙ. ΤΠροουῖ. 1. 6. χιμάρῳ (χιμάρω ἢ) δὲ καλὸν 

κρῆς, ἕςτε κ᾽ ἀμέλξῃς. ΘοΟρΡΒτοΠ. ΕὟ. ΧΙ]. τὸ δὲ κρῆς ἑκάστας ἐξέχει. 
Ρ]αΐο οοτηΐοιβ Ἑ.ορταῖς ΕἾ. 1. τὰ γὰρ κρέα | ἥδιστ᾽ ἔχουσι (86. αἱ ὕες). 

796. ὀδελὸν Τ)οΥοΘ. Ῥτὸ ὀβελὸν. ἰϑδάθτη ἴοτταα ἴπ ΕἸΡΙΟΠδυτηὶ 1. 
Αἴμπδη. Ρ. 902. ΟΥ̓. δαΐοτα Τ1,υ5. 1002. ἂν γὰρ τὰν πόλιν. 

ἀμπεπαρμένον ἘΜ Τ.5]. [ΔΌΥῚ ἐμπεπαρμένον. Οἵ. 1007. 

798. Ποτειδᾶ ΤλοΥΟ6. ρΥὸ Ποσειδῶ, ππ46 ΠΟΠΊΘΠ ἘΠῸ15 Ποτειδαία 

(σα]ρὸ τηδ]6 Ποτιδαία). ΙΑ. τα ἴᾳ. 438. ἘΡΙΟΠδΥτηΒ ἴῃ Οὐυοῖορα ἃρ. 
Ἡοτγοάΐδῃ. ἀϊοξ. βοῦ. Ρ. 10, 84 : ναὶ τὸν Ποτίδα (Ποτειδᾶ ὃ) κοιλότερος 
ὁλμοῦ πολύ. ϑορτοη [Ὀ]4 : Ποτίδα (Ποτειδᾶ 8) δραστοχαῖτα ( 8). Ηε]ο- 

τϑταπι ἀποίου 1014 : τέμενος Ποτιδᾶ (Ποτειδᾶ ἀπ΄ ΠΙοτειδᾶνος ὃ) ποντίω. 

κὰν ἄνευ νΕ] κἄνευ ΠΙ01]. κἂν ἄνις ΒΘΠΕ]ΘΙαΒ οχ ν. 884. Ἐΐ ῖς ψα]ρὸ. 

Θοά ααύτη ἂν αἸαϊοοῖο Ἰ)οΥΊΟῦο. ΠῸΠ ΘΟ ΘηΪδΐ, ΒΟΥΙΡΒῚ καί κ᾿ ἄνις. 81- 
τα 1115 ΠΌΤΟΥΠ ΟἸΤΟΥ ἴῃ [,Υ5. 105. ὁ δ᾽ ἐμός γα, κἂν ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ 
πόκα. ϑοΙοπάθτη, Ὠ1 [Ἀ]]ΟΥ, καϊκ᾽ (1.6. καὶ ἐὰν, κἂν) ; ὉΠΟΥ͂ ΘΠ]ΠῚ 
ἀϊοοπάσπηι ογαΐ κἢν ᾿ουΊο6 ργὸ κἄν. δια ἴῃ ΤΏΘοοΥ. χχν. 85. καὶ 
ἤν κ᾽ ἐθέλῃς με διῶξαι, ΒοΥΠ Θπάπτη καὶ αἴ κ᾽. 

799. ἐσθίει) Ῥαπαυδτη ῬΙδοοοββιββοῦ χοιρία γ6] χοιρίδια. ΟὐὈηίΐχα 
βαρτα 465. ταυτηνὶ (86. χύτραν), ἀασπι ῬΥεοοθββιββοῦ ΧΉΠΣ ΔΠοααΐ 
ἔδοι]6 πος Ἰοσο σοΥρ γί, τί δ᾽ ἐσθίουσ᾽ ἥδιστα ; Ν'΄. ΐᾳ. 707. 

ἅ κα διδῷς Ἐ]Πι5]. ΤΌ] ἃ καὶ δίδως. ΟἿ. δά Τγ5. 171. 108θ. 

800. ἐρώτη ΤουοΘ ῬΙῸ ἐρώτα, πὶ πάδη ῬΙῸ πήδα Τ,γ5. 1916. πλαδδίη 

990. ἔμβη 1808. ὁρὴν 1077. οἵ Πυ]. ἴα. σιγῆν 778. φυσῆτε 868. 

Χοῖρε, χοῖρε. Κοὶ κοΐ) Χοιρίον. Κοὶ κοΐ σοπ]]οΙοἰναΐ ἘΠ]ΤΒ] οῖπι5, οϑοβασα 

᾿πβο τα παι ἄπῦια οἤδπβιβ. ΤῸ ργοΐδθοϊζο οοβαγα Π] αβτη αὶ ἴῃ ααϊηΐο 
Ἰοοο νἱζίοβα νἱἀθία ; πραὰθ ΘΧΘΠΊΡ] τη ῥγϑοΐοθα ΠΟΥ͂Ι. ἘΧοΩΡ]α 
65 ἴῃ αυδιίο Ἰοσο βαζ!β ταυ]ἕα βιιηΐ, πὖ Ἰηἴτὰ 914. καὶ σέ γε φανῶ ἫΝ 
τοῖσδε. Β. τί ἀδικειμένος ; Ῥαο. 195. ἴθι νυν κάλεσόν μοι τὸν Δί. Β. ἰὴ ἰ 
ἰή. Νε5ρ. 1969. τῶν ξυμποτῶν κλέψαντα. Β΄. ποίαν αὐλητρίδα ; ΑἸΟΧῚΒ ὮΝ 
Αἴμοη. 294. ὦ τᾶν, λαβὲ καὶ μὴ παῖζε. ΒΒ. τοσουδί: παράτρεχε. Μίπιβ 
οοΥΐα χορ ἀραὶ δα ν. 178 βιργὰ. ΕἸΧθμαρ]α ἱπ βθοιηᾶο Ἰἰοοοὺ 
ποηηἶβὶ ἀαῦϊα βαπί, αὖ Νὰ. 6004. πῶς δὴ, φέρε; Β, πῶς ; ἀλεκτρυὼν 
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ΔΙΚ. Τρώγοις ἂν ἐρεβίνθους ; ΚΟ. Κοὶ κοὶ κοί. 
ΔΙΚ. Τίδαί; φιβάλεως ἰσχάδας ; ΚΟ. Κοὶ κοΐ. 
ΔΙΚ. Τί δαὶ σύ ; τρώγοις ἄν ; ΚΟ. Κοὶ κοὶ κοΐ. 
ΔΙΚ. Ὡς ὀξύ πρὸς τὰς ἰσχάδας κεκράγατε. 804 

κἀλεκτρυών. αὶ ῬογΞομιι5 πῶς δὴ, φέρ᾽; Β. ὅπως ; ἅς. ααοά ἔδπηθ ΠῸΠ 
πϑοθββδσίατη (νυ. Εἰοοϊ. 761]. Αν. 608. 1294. Ηδα. 1424). Εΐβαρτα 178. 

Ὁ] νἱάθ απδ αἰχὶ. ΗΒ ρευρθῃηβξίβ, ἴπ Βοο ἴσθὸὺ μαΐανὶ Ξουθοπάυτα 

χοῖρε. Κοΐ κοΐ κοΐ. αἴ οεοξαγα βαΐ ἴῃ ψιᾶτίο ἰοοο. 

801. [ἡ ᾿βε15 τρώγοις ἂν ἐρεβίνθους ; πιοαυίϊα οβί, δἔ Ἰοοιβ ἔαοθίιϑ 6Χχ 

ἀπ συϊξαξε που !η15 ἐρέβινθος. ΄. Ἀαπ. ὅ45. ΒΆΌΝΟΚ. 
κοὶ ἰοῦ Α.Β.Ο.τ᾿. θ15 Β. Α14. ΠΙΝ. ϑϑαβριοίοποια ογθαγα ροββιίς 

κοῦ [61 ταρϑδξατα Ηἰς οἵ ἰηἴτα, φαστη 15 ταπίατη ᾿τογεΐαγ νυ. 780. (800). 

802. πϑητθ Ἀτηρ] 5. ̓οΓΆΓΙ βοϊθαπΐ Πυ]αβηηοα! Ἔχοϊτιδίίοπθβ. ΕῸτγ- 

ἴαββθ θχοίαϊξ νὸχ 8]1408 ; 56 ποὴ 5815 οτιβδο εβί ΟΌΤ ἸΟΟα πὶ τη ΘΠ Οϑατα 

6556 Τπαίοοπηιβ. ἰοὺ ἴτε ἰτογαΐαγ Ραο. 110. ἰὴ 196. μαμμία 1.Υ8. 879. 

802. φιβάλεως ἰσχάδας) ΕΠ ταν ΞΟΠο] ἀξία, 4α] φιβάλεως ΡΓῸ σ᾽ πϊτῖνο " 

δοοῖρις ἃ φίβαλις, 4 46η5 5ῖο ἀϊούατα ποὺ ἢ ἢβ σϑπὰβ ἃ Ιοοὸ ΔΙΘρ ΓΙ 5 

δαί Αἰθοε ἐπιτηδείῳ εἰς ξηρασίαν ἰσχάδων. δι ἀαΐοπι φιβάλεως ΝᾺ 

δοοιβαξίνιιβ ΡΙαγΆ}15. ἃ τεοῖο φιβάλεως, εἴ οἰπὶ ἰσχάδας ἸπηρΊταν 86 

ΘΆΓΙΠῚ βρθοίασπη ἀδποίαπάδτη. Οἵ, Ηδγπῖρραβ ἃρ. Αἴμθη. ρ. 77. 

τῶν φιβάλεων μάλιστ᾽ ἂν ἢ τῶν κοράκεων. ῬἘῬΠαγΘοΥαΐα5. Ρ. “τ Καὶ 

τῶν φιβάλεων τρῶγε σύκων τοῦ θέρους. ΑπΕΙΡΠΔΠ65 1014. τὰς φιβάλεως 

δὲ πάνυ καλὰς στεφανωτρίδας. ΠΟΥΙΠΙΡΡΙΒ Ρ. 760. τὰς λευκερινεὼς δὲ 

χωρὶς ἰσχάδας, ἘΠῚ λευκερινεὼς ἰσχάδας αἸοϊξαγ, αὖ ἴῃ ποξίτο φιβάλεως 

ἰσχάδας. ΕἾοΙ5 κορώνεως ἀϊοΐα τηρτποταῖαγ Ραο. 628. [μαἴοῦ δαΐθμι 

ποαυΐῆα ἴῃ Πα γοο8 ΠΟῚ ταΐπιβ Ππᾶπι ἴπ γΥ. ἐρεβίνθους. Υ΄. δα Ρδο. 
1849. Εςο], 708. Ποηῖααθ οἵ. ΤΏΘοοΥ. 1. 147. ἀπ᾽ Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις. 

808. Δι. τί δαὶ σῦκα τρώγοις ἂν αὐτός ; Κο. κοῖ κοῖ. ὅ1ο νυἹρὸ ἰθρῈ- 

Ῥαΐαγ Πίος σνϑσβαβ, απο αὖ ἔμΈΠ]6 σ,ΑΓΗ Δ ΓΙΟΟΤΌΤΩ δα απ πα πη 

δ] ϊοϊο πάτα βαδϑὶς Βομ ]θῖαβ, βθαπθπθθαβ. ΠΙπά. Βοῖῃ. Οῖθι5. ποὴ 
ἀϑβθηΐοσυ. Ορξμπιο βϑῆξι γϑύβθτη γοαϊηΐθσγαν! ΕἸ] 5] 615 : τί δαὶ σύ ; 
τρώγοις ἂν ; Κο. κοὶ κοὶ κοί. “Ηξο, ἱπαυϊξ, δά Δ] ΓΘυΆ τα ῬΌΘΙΔτα οοη- 
γΘΥΞΙΙ5 ἀἸοῖΌ ΠΙσΈΘΟρΟΙ5, αὖ ταοπυῖξ Βγαποὶς. εγθᾶ τί δαὶ σύ ; εοάθτη 
ΞΘΠΒῈ ὈΞΌΤΡΑΠπίατ ἴπ ΑΥἹῦ. 136. Τ,υ8. 156, Βιπη]α βαηῦ τί δαὶ σὺ φής 
Αν. 1615. 1676. τί δαὶ λέγεις σύ Βδη. 1454.᾽᾿ τί δαὶ σὺ ΘΧΒιθοπΐ ἴῃ 

ποβο ἴοοο Πῦτὶ Β. Ὁ. ἘΕἸΤΙΒΙ6Ι σοιτθοίίο σοπῆττηδίαῦ θἴϊδτη 60, 
«υοᾷ ν. 801 τρώγοις ἀϊοῖϊξ Ξαπδχ, ΞοΠοθδ ἀπᾶπηι ῬΌΘΙ]ΔΓΌΤη ΘΟΙΏΡΘΙ]8ΠΒ, 

᾿ δα ΔἸζογαπη ἀθίποθρβ 56 σοηνοβασαβ. ὐποά 51 ἃτηθα5. ἴση] 8110- 
ἀαογοῖαγ, ἀἰχιββθέ ογθάο τρώγοιτ᾽, αἴ κεκράγατε Υ. 804. (ἸὐδτΘ γΘΥΒᾺ ΠῚ 
ἴῃ ΟΥ̓ πθ τα ποη ἀπ] ΠοΥ ΓΘΟΘρΙ. 

804. κεκράγατε ἢ. εἴ διυϊάαβ (ν. φίβαλις) ; τοοθρογαηΐ ἘΠ]ΙΆΒΙ θα, 
Ὀιπάοτῆιιβ. κεκράγατον Βτιποῖκ. ρα ργωξογομάσμη νἹἀθγθίαν, 51 ΠΟῚ 
ῬΙΌΧΑΙΙ πυηθσο (6 ρου 0 }}15 αἰογοίαν ΠΙΘΘΟΡΟΪΙΞ ἴπ ΞΘ] ΠΓΡα5, 

ο 
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᾿Ενεγκάτω τις ἔνδοθεν τῶν ἰσχάδων 80 
“ γ 53 ͵ Γ 

τοῖς χοιριδίοισιν. ᾿᾽Αρα τρώξονται ; βαβαὶ, 
Ἂ ε 5 ἐ ΄ 

οἷον ῥοθιάζουσ᾽, ὦ πολυτίμηθ᾽ Ἡράκλεις. 
Ν Ν 3 ε ΄“ ͵7ὕ 

[Ποδαπὰ τὰ χοιρί ; ὡς Τραγασαῖα φαίνεται. 
ΕῚ 3 "» ᾽ὔ ,ὕ ἈΝ » ΄ 

Αλλ᾽ οὔτι πάσας κατέτραγον τὰς ἰσχάδας. 
“ - ὦ ’, 

ΜΈ, ᾿Εγὼν γὰρ αὐτᾶν τάνδε μίαν ἀνειλόμαν. 810 
ΔΙΚ. Νὴ τὸν Δὦ ἀστείω γε τὼ βοσκήματε: 

πόσου πρίωμαί σοι τὰ χοιρίδια ; λέγε. 
Ν ᾿ σ“ ᾽. , 

ΜΈ, Τὸ μὲν ἅτερον τούτων σκορόδων τροπαλίδος, 
᾿ σ . “ ὔ « ΄- 

τὸ δ᾽ τερον, αἱ λῆς, χοίνικος μόνας ἁλῶν. 
3 ’ 3 » “- “ “ 

ΔΙΚ. ᾿Ωνησομαί σοι: περίμεν᾽ αὐτοῦ. ΜΕ. Ταῦτα δή. 
Ἑρμᾶ ᾽μπολαῖε, τὰν γυναῖκα τὰν ἐμὰν 810 

807, ῥοθιάζουσ᾽) ϑ“Π0] : μετὰ ῥόθου καὶ ψόφου ἐσθίουσιν. ΜεΥθαμι 
ῥοθιάζειν ΑἸ101 να]οῖ ἐρέσσειν εὐτόνως, αὖ ἴπ ΒΑΌΥ]ΟΠΙ5 (ΕἾ. 60) : κατάγου 
ῥοθιάζων. 1014 : ναῦς ὅτ᾽ ἂν ἐκ πιτύλων ῥοθιάζη σώφρονι κόσμῳ, 1.6. οἱ 
δέγορὶζιε γ6Ή1Ογη} ρ»ορο[ϊαΐαγ. 

808. Τραγασαῖα) Ττ͵αράβθο ὉΓῸ5 ογαῦ ΤγοδαϊβΒ. Γλια! δαΐοθιη παρὰ τὸ 
τραγεῖν (αἴ Ἰηΐτα 858. παρὰ τὸν τράγον), δα νογαοϊξαίοτα Θϑγπτη 5Ξὶρ"- 
ὨΙΠοΔΠάδτη. 

809. οὔτι ιπάοτῆνιβ εχ Βα. ψυϊρο οὐχὶ. Ἐράάαβ Απρῆοα: διέ 
δι) οἰ ἐΐοῳ ἤαῦυθ ποΐ ἀδυοιγοά αἰ} Ἠφοο δατηϊγαθαπάιϊβ ἀϊοϊέ. 

810, ἐγὼν---ἀνειλόμαν) Νοίαϊα, οχίτοπια ΜαρΆΓΘΠΒΙ5Β ἔαπηθβ, ηα] 
515 Ἰρβῖα5 ΠΠΑθτ15 8 Π16]1015 οδτΊοατη ΒυΥΥΙρΙδί. 

812. πρίωμαί σοι) Αἰίίοα Ἰοουίίο. Οἵ, Βδη. 1229. ἐγὼ πρίωμαι 
τῷδ᾽ ; Ῥαο, 1261]. τούτῳ γ᾽ ἐγὼ τὰ δόρατα ταῦτ᾽ ὠνήσομαι; ἱηΐτα 818. 
ὠνήσομαί σοι. 

515. ἅτερον Ὦογοα Βτιποῖς. ΓΙΌ ἕτερον. 
τροπαλίδος ἘΠ]Τ Β]οΙα5. οἵ 815 Τὶ, τηοποηΐ Ὠιπμάογῆο. Τιθροθαίαγ 

τροπαλλίδος, ααοα Παθεΐ οἴ ΒοΠο]]αβία, 4] οχρ]οαΐ ἡ δέσμη τῶν σκορόδων. 
εγὰ ἔουτηδ θϑϑΐ τροπηλὶς, ΄σαδτη ΠαθΘηΐς ὙΔτητηδῦϊοὶ ποπημ}}1, οδἕ δ 
Πουῖοα τροπαλὶς Βξ, αἴ τηοπυῖϊξ ΕἸπΙβ]οῖαβ. ΑἸταα οβέ τροφαλὶς οογγορίαᾶ 
τηρ 18 οβρ. 838, τροφαλίδα τυροῦ Σικελικὴν κατεδήδοκεν. 

815. ταῦτα δή) ϑυθαιπάϊξαγ δράσω, αἴ ἴῃ εξῃ. 851. ἘΕοάδπι βθηβιι 
ὈΒΌΓΡΔΙΙΙ ταῦτά νυν ,εβρ. 1008. οἴ ταῦτα ππάθ Ἐπ. 111. Ψεβρ. 142. 
Ραο. 275. ΕΠ Μ. 

810, Ἕρμᾶ ᾿μπολαῖε ϑολ!ροῦ. ΤΌΤ δὲ βοπο]αβία ἕρμ᾽ ἐμπολαῖε. 
Τάομη Μογοαμ οριποίαμι Ρ]. 1155. 
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οὕτω μ᾽ ἀποδόσθαι τάν τ᾽ ἐμαυτῶ ματέρα. 
ΣΥΚ. Ὥνθρωπε, ποδαπός ; ΜΕ. Χοιροπώλας Μεγα- 

ρικός. 
ΣΥΚ. Τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φαίνω ταδὶ 

πολέμια καὶ σέ. ΜΕ. Τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽, ἵκειπάλιν 820 
ὅθενπερ ἀρχὰ τῶν κακῶν ἁμῖν ἔφυ. 

ΣΥΚ. Κλάων μεγαριεῖς. Οὐκ ἀφήσεις τὸν σάκον ; 
ΜΕΤ. Δικαιόπολι Δικαιόπολι, φαντάδδομαι. 

819, φαίνω) ΤιΘροθαΐα! φανῶ. ΟἿ, 912. φαίνω πολέμια ταυταγί. 

820. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽) Βαρτα 41. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον. Ῥαο. 289. νῦν 
τοῦτ᾽ ἐκεῖν ἥκει τὸ Δάτιδος μέλος (ΒοΙ10. νῦν τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽, ἥκει 6). 516. 
ἤδη ᾽στὶ τοῦτ᾽ ἐκεῖνο. Αν. 854. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο: ποῖ φύγω δύστηνος ; 507. 
τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐκεῖν᾽ ἣν τοὔπος ἀληθῶς" κόκκυ, ψωλοὶ πέδιονδε. ἤδη, 911. τοῦτ᾽ 
ἔστ᾽ ἐκεῖν, ὦ δέσποθ᾽, οἱ μεμυημένοι Ϊ ἐνταῦθά που παίζουσιν. 1542. 

τοῦτ᾽ ἐκεῖν. 

821. ὅθενπερ) ὅ5Π01: ἐκτοῦ συκοφαντεῖν δηλονότι. ΟἿ. Βαρτα 51 ὅ---522. 
ἁμῖν) ϑου θαπάπτη ἔοτίαββθ ἐμὶν, πᾶπη ἁμὶν οοἸτορία αἰ Γπλὰ Του ΟΠ 

ῬΙῸ ἡμῖν ἰταἀπηΐ ρτατηπηδίϊοὶ. Ὑ΄. ΑΠγθηβ. 11. 259. υδπαηῦδμῃ ἁμῖν 
Ἰοριται ἀρὰ ΤΠπθϑοογιατη ν. 106. νἱῖ. 145. ν]. 18. ἄο. δεα ἁμὶν 
Ὡρυα ποβίγατη Ἰοριζατ, οοττορία υ]τ πιὰ τηΐτὰ 832, ἢγ5. 108]. εἵ δη- 
ΟἸΡΙΐΘ υἱθίπηθο τηθηϑατα [,Υ85. 1162, 1295. Ορᾷπηα δαΐοπι Πΐο οοη- 
νϑηϊῦ ἐμὴν, Πᾶτη ΜΘΡΆΥΘΗΒΙ5 5015 5101 Πδθο ἀϊοϊῦ. ἐμὶν Ἰοριαν ν, 799. 
Τηΐτα 908. ἄμμιν ἴπ ΒορΟΙΙ ΞΘΥΓΊΟΠΘ ῬΓῸ ἁμῖν ΓΘΡΟΒΙΘΙΊΠΙ. 

822. κλάων μεγαριεῖς) (ὕωηι Ἡιασηο ηιαΐο ἔμο ηιογαγὶοϊδδαῦὶβ, 1.6. 
ἀοίοβ ἃρθβ. Μορϑιθηβοβ θηΐτη, αὖ βαρτα αἰοίαπι δὰ ν. 798, ἐπὶ 
πονηρίᾳ διεβάλλοντο. Ῥϑίτη.] οὔΐδιη, ααοά Μορδτῖοα Ἰοαᾳαοθαῖαγ. δδ1- 
ΤῊΙΠΟΥ οτος Ῥ]δαΐαβ Μαεπ. Ῥυο]. 1Π. αἶφιο αὐϑο ἤοο αὐριηιθηζιηι 
Φγωοϊδϑαΐί ἐαηιθη, [ υθγηι Π0Ή. αἰξἰοἰδϑαΐ, αὐ δἱοἰἰδϑὶζαί. 

σάκον) 1ο 5᾽τηρ]1οἱ κ ἀἸσθθαηΐ Αἰοῖ. ῬΒγυ ποτ : σάκκος" Δωριεῖς 
διὰ τῶν δύο κκ, ᾿Αττικοὶ δὲ δ ἑνός. Ὁ] νά. Το οοἷς. ν. 257. ΟἿ, ,γ5. 
1211. Ἐς]. 502. σάκκον αἰχὶς ΜορΆΓΕΙΒ15 βαργὰ 745. Τογία [ουτηᾶ 
σάκτας ἸορΊαΥ ΒΡ], 681. σακίον ῬΙῸ σακκίον Μοπδπαᾶγο τγοβαταϊ Μοίποῖϊι. 
ιν. 102: 

829, φαντάδδομαι) 1.6. φαίνομαι, συκοφαντοῦμαι. ΤΑΌΤΙ φαντάζομαι. 
ἘΥτηδτη [)οΥ]οατη τηουϊῖο τϑροβαϊ ΠΙπαογῆιϊιβ, Ν᾽ ΔΙοἸςοπαυίατη βθοαίαβ. 
51. μᾶδδαν βιρτα 792. χρήδδετε 784. Τιλοοηΐοοα γυμνάδδομαι 1,γ5. 82. 
μύσιδδε 94. ποτόδδει 206. μυσίδδειν 1076. ψιάδδοντι 1802. θυρσαδδωᾶν 
οἵ παδωᾶν 1819. παραμπύκιδδε 1816. οἵ πὰ ΒοροΟΙ! βούτῆοῃθ θερίδδεν 
Ἰηΐτα 948, 

οὩ 
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ΔΙΚ. Ὑπὸ τοῦ ; τίς ὃ φαίνων σ᾽ ἐστίν ; ἁγορανύμοι, 
τοὺς συκοφάντας οὐ θύραζ᾽ ἐξείρξετε; 82 
Τί δὴ μαθὼν φαίνεις ἄνευ θρυαλλίδος ; 

ΣΥΚ. Οὐ γὰρ φανῶ τοὺς πολεμίους ; ΔΙ. Κλάων γε σὺ, 
εἰ μὴ ᾽τέρωσε συκοφαντήσεις τρέχων. 

ΜΈΣ: Οἷον τὸ κακὸν ἐν ταῖς ᾿Αθάναις τοῦτ᾽ ἔνι. 
ΔΙΚ. Θάρρει, Μεγαρίκ᾽- ἀλλ᾽ ἧς τὰ χοιρίδ ἀπέδου 

824, ὑπό του ΒΥΘΠΟΙΙΒ, απ ΜΕρΆΙΘΠΒΙ ἰδία νοῦθα οοπίϊπτιδΐ. 
Φύοπι βαοαίαβ οδί Πιπάογῆμβ. 64 τονοοαπᾶδ σὰπὶ ἘΠ]τηβ]οῖο βουρίαγα 
γυ]σαΐα (εἴ 51. Β) Δικ. ὑπὸ τοῦ ; τίς ὁ φαίνων σ᾽ ἐστίν, οἴϊᾶπη Βοπί]οῖο 
οἵ Βοΐῃϊο ργοθαίΐα, αἴ εἴ ΑὮγθηβιο 46 Τπρ. αὐ. 1718]. 1. 277. 

ἁγορανόμοι) 1.6. οἱ ἀγορανόμοι. ὅ16 οἱ πρυτάνεις γ. 167. οἱ τοξόται 5Έ. 
Τιοτὰ δοοῖα Ὁ] οαχαϊίαγν. Ὗ΄. δὰ 723. 

826. τί δὴ Βγυποκ. Πὶπᾶ. Τ,Ὀ1] τιὴ νΕ] τίη. Οἵ, εβρ. 251. τὶ δὴ 
μαθὼν τῷ δακτύλῳ τὴν θρυαλλίδ᾽ ὠθεῖς ; 

φαίνεις ἀνεὺ θρυαλλίδος) Ατηθίριιθ ἀϊοΐατπη, πδπὶ ΞΙΡΒΙἤΟΔΤΘ ροΐεβὲ 
ΨΕ] δῖη6 οἰϊψοΐηῖο ἰμο65 ν6] δἴπθ ργαίθωίο οἰϊψολϊηϊὶ ἀρύου 5. ὅϑίτα1]8 Θοπ ΙΒ 
ΑἸΟΈΟΠΙΒ ἜἘΧΘΠΊρΡ] πὶ οϑί σὺν τοῖς φιλτάτοις (Ομηι 7αοίμγα Οαγ 155] Ὀ1ΟΥΉ1) 
Ρ]αΐοη. (οτρ. 519 Α. ΤηρῚ νἹἀθίαγ αὔβαγαάα ἰδία θρυαλλίδων ἴπνοο- 
ἰάυατη ἀ6]αῖ]ο, ἔγθαθη8. 60 ἴθιηροῦθ, πὶ σΟΠ]]οἶα5 οχ νυ. 916---9ϑ25 
Ἰηΐτα. ΤαπηθδΤΩ 51 αἸοδί : ομῦ Λοηιπθηι εἰοζογ 8, ψιὶ παία οἰϊγοίηῖα 
ἐηιρογίαυογίέ Ὁ ΟἸὐδ5Ι 14 ῬΥΦΟΙραστη ΞΥΘΟΡΠΔΠΙΙΒ 60 [θιηΡοΟΥΘ ὈΓΌ- 
τοχίατη ἀθίου 6 ΠαῚ οββϑί. 

827. κλάων γε σὺ) Ἐδάοτη νεῦθὰ ΠΟ]. 1027. οἰμώζουσά γε ΕὟ. 86. 
οἰμώζων ἄρα νὴ Δία σποδήσεις Εἰςο]. 942. οἰμώζων καθεδεῖται ἱπίτα 840. 

828. μὴ ᾽τέρωσε) υοί!ε5 μὴ ἃ νοςα δχοιριζαυ ου]ὰ5 Ῥτῖπηα Πξίατα 
Ῥοβί ψαδτηνβ ἔθγ Ἰοηρ πη γ ρα] 6 πὶ 6114] ροϊαβί, ἈΡΟΞΙΤΟΡ Ππιτη 6] 15] ΟΠ15 
ποΐδτη 8 ΠΟ πἄδπη οοπβθο. [ἴααπ6 ΤηΔ] τὴ μὴ ᾿γὼ 4πδπηὴ μὴ ἐγὼ 
ΥΘΡΥΦΟ Πα 6, ΒΙΤΉ]]Π]Ὸ6. ΥΑΓΟΠΘ, μὴ ᾽στὶ, μὴ ᾽χω, μὴ ᾽γραφον, μὴ ᾽ν, μὴ 
᾿ξ, μὴ ᾽πί. ΒοΙΙαᾶ5 γΟΟῈ5 Ρ]6Π6 ΒΟΥΙΡΒΟΥΤα : αἴ μὴ ἀλλὰ, μὴ αὐτὸν, μὴ 
ἔλθοι, μὴ εὕρω, μὴ ἡμεῖς, μὴ οὐ, ἴῃ ααϊθιι5 ΠΟΙ 6] ἸΒΙΟπθτι βθα οὐ 51η ΗΘΙ 
οχἰβίμιο. [46πὶ ἀθ ἢ δηΐβ νοοᾶ]θηῃ βίαϊπθπάμπμ οί. ΕΤΜ. 

τρέχων ἢ. γυϊρο ἰών. Νοβίου ἄν. 991. οὐκ οὖν ἑτέρωσε χρησμο- 
λογήσεις ἐκτρεχων ([οτγῇ. ἀποτρέχων. οἵ. 1162. Ρ]. 1199). ΒΠΜ. 

890. ἀπέδου τὰ χοιρία) τὰ χοιρίδι ἀπέδου ναι]ρο. ΝΠ ΔΤ ΒΘΠΔΤ ΠῚ 
οἸαιαϊς νοχ ΕΠἼ5υ]1ὰ θὰ δ ἀπᾶβ. ῬΥΊΟΓΘ5 ΟΟΥΤΙΡΙῦ, 151 ργθοοθάδξ τηοΠο- 
ΒγΠΑΡὰ : αὖ ἐν ἀγορᾷ Βαρειίαβ ν. 538. Εφ. 1245. 1579. ὁ βασιλεὺς 
Ἰηϊουῖαβ ν. 1224, ὁ Παφλαγὼν Εη. 196. 1592. τὸ θύριον ΤΠ οΒπι, 27. 
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΄᾿ ἣ Ν Ν , ἈΝ Ν Ὁ“ 

τιμῆς, λαβὲ ταυτὶ τὰ σκόροδα καὶ τοὺς ἀλας, 
΄σ ΄ 8.8 

καὶ χαῖρε πόλλ᾽. ΜΕ. ᾿Αλλ᾽ ἁμὶν οὐκ ἐπιχώριον. 
ζ Ν ’ὔ » 

ΔΙΚ. Πολυπραγμοσύνὴη νυν ἐς κεφαλὴν τράποιτ᾽ ἐμοί. 

28. δύ᾽ ὀβολὼ δη. 14]. τὰ τεμάχη 517. τίν᾽ ἔχετον 1422. τὸ παράπαν 
ΡΙαΐ. 851. τὸν ἕτερον 5997. τὰ μεγάλα 845. ῬΙυτα ΘΧΘΟΙΊΡ]α ἀρὰ ποϑ- 

Τγαμη ΠῸΠ Οἴἶθπαι. οί δα πὰπο Ἰοσαπι δἰςποΐ, βου!ρβιῦ ροσίδ χοιρία, 
αποα ἱπηρΡ ΓΙ ΠΠΌΓΑΤΙ 1π χοιρίδια τηυϊαγαπί, πὖ ἴῃ ν. 777. [αοΐατη αβί. 
Ἰ)θῖπ46. τηπΐαΐιιβ οϑδῦ ΟὐῸ γουθΌσατη, τ νΟΥΒῸΒ ΠΙΠΊΘΙΒ 5115 ΤΟΒΕ]- 
ταργοΐασ. ΓΜ, ΝΙΪ ταυΐαπάσπι οοπίγα Πργοβ. δ υ]ραΐα βουιρίατα 
ἀεἔδπαιϊ ροΐοβί ργορίου δ] ἸΒΙΟΠ 6 Πα. 

892, πόλλ᾽. ἀλλ᾽ ἁμὶν ἘΠτΗΒ]οῖαΒ. Δυ]ρο πολλά γ᾽. ἀλλὰ μὲν. ἁμὶν 
ἀηΐα νοοδ]θιη ἰθριαγ οἰΐδτη ἴ,.Υ8. 108ὶ. “ὕβοῦυ]. ἔπη. 847. δεά 
ἁμῖν ΤηΘ ΕἸ σ,ταΐία Ξαρτα 821. Απίβ σοῃβοπᾶπίοπι ἁμὶν ἸΘρτταν [,Υ5. 
1162, 1298. ἁμῖν (ἄμμιν Βωοίϊοο ὃ) ̓ ηἴτὰα 908. ΑΡο]]οπῖαβ 46 Ῥγοόποπι, 
Ῥ. 5980. ἁμὶν γὰρ Δωριεῖς, καὶ ἄμμιν Αἰολεῖς. 

ἁμὶν οὐκ ἐπιχώριον) ὅ6. χαίρειν. Οἵ. Ρ]αἴο 1,6ρ". 699 Ὁ. οὐ γὰρ ἐπιχώριον 
ὑμῖν τοῦτο οὐδὲ νόμιμον. 

893. πολυπραγμοσύνη Π΄πά. οχ Β. ψυϊρο πολυπραγμοσύνης, αἴ οἱ 

ΒΟΠοΙΠ βία, 41 οχρ]οδΐ : λείπει δὲ τὸ ἕνεκα, ἵνα ἢ ἕνεκα τῆς πολυπραγ- 

μοσύνης. ὁ δὲ λόγος, ἀλλὰ τὸ χαίρειν ἔλθοι εἰς τὴν κεφαλήν μου, ὅτι 
πολυπραγμονῶ εἰπών σοι χαίρειν. (φπδο Ἰδοΐίο Ποπ Θοπΐοτηποπάα νἱθέῃσ, 
564 ΘΧΘΙΉΡΙΑ 6]1|5 τιδι5 ἀθβϑίάθτο. Εδοθῖβ Ποο 51Ὁ] ἱπηργθοδίαῦ βθποχ, 
(1851 τη] ΠῚ 511 τὸ χαίρειν. (ὐδΐογιπι οἵ. Τυ8. 915. εἰς ἐμὲ τράποιτο. 
ΝΡ. 59. τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι [ ἐς τὴν κεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν 
τρέψεται. Ῥαο. 1069. ΡῚ, 526. ἐς κεφαλήν σοι. 65]. μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ 
ἐς τὴν κεφαλήν. ΡΙαίο Ευπΐηνά. 288 ἘΣ. σοὶ ἐς κεφαλήν. “Ηε- 
τοάοί. 11. 99, ἐς κεφαλὴν ταύτην τραπέσθαι. Ὠεῖὶπ. 104, ὅ. ταῦτα 
εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτῷ τέτραφε. θεὰ. 892, 92]. ἃ σοὶ καὶ τοῖς σοῖς 

οἱ θεοὶ τρέψειαν εἰς τὴν κεφαλήν. 581], 14. ἃ νῦν εἰς κεφαλὴν ὑμᾶς 
αὐτῷ δεῖ τρέψαι. 1491, 8. τοιούτων λόγων ἔπλησαν, οἵων εἰς κεφαλὴν αὐτῶν 
(αὐτοῖς ἀφ᾽ θαΐῖ, Ξθά 1)θιποβίμθμίβ Πδθο ΠῸμ βιπί) τρέψειαν οἱ θεοί." 
υδο Θχθιηρὶα δα ἀπχῖς ΜΊΠ611. ΤΙῃ βδουὶβ Πίογῖβ Ὁ. Μαίῃ. Ἐναηρ.. 
χ. 19. καὶ ἐὰν μὲν ἢ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν: ἐὰν δὲ 
μὴ ἢ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω (ἀνακάμψει ἴπιο. χ. 6). 

τρέποιτο Να]ρῸ εἴ Ὀϊπά. τράποιτο Ἀ. Θυοά τοορρὶ. ΟἿ, Τ,γ8. 1. 1. 
εἰς ἐμὲ τράποιτο. ὉὈῚ τρέποιτο οομΐγα 110ΓῸ5 σοΥτὶρὶς ΠΙπάοτῆμβ ; νὰ]- 
Βαΐατη τϑίϊποῦ προσ. ἰὐδτγυμησαθ νἱἀθηΐιν ἸΘρίββθ βοΠπο]αβίθο, αὶ ἴῃ 
1ηΓο ῬΥΘ ΔΈΟΙ Θ ΠαὈρηΐ, τραπείη, ἔλθοι, τρέποιτο Ὀ]5, γένοιτο τραπῆναι. 
Τὴ Πα] ὈΒππΟΑΪ ᾿πη ΡΓΘΟΔ ΠῚ [ΌΓΤΉ.}15 δουϊβίο ροῖ 8 “πδπη Ῥγθοβθπεὶ πϑὶ 
νἱἀθηΐαν τοὶ. 51. βιρτα 92. ἐκκόψειέ γε ἄο. Ρ]. 180. ἐμπέσοι γέ 
σοι (1 Ῥγορίοι τηθίσατη ὅθ] θ ὈΘπ6 Ροΐογαΐ ἐμπίπτοι ΒΟΥ θ6γ6) ὅζο. 
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ΜΈΓ. ᾽Ὦ χοιρίδια, πειρῆσθε κᾶἄνις τῶ πατρὸς 
͵7ὔ Γι. ἜΣΧΟΝ, ἈΝ ΄ ", ψ» “ 

παίειν εᾧ ἁλὶ τὰν μᾶδδαν, αἴ κά τις διδῷς 888 
3 -“ “ 3, - 

ΧΟΡ, Βυύδαιμονεῖ γ᾽ ἄνθρωπος. Οὐκ ἤκουσας οἵ 
προβαίνει 

Ν ἴω “- 

τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος ; καρπώσεται γὰρ 
ΣΥΝ 

» 3 “ ΄ ῊΡ 

ἐν ταγορᾷ καθημενος" 
Ἃ 3 

κἂν εἰσίῃ τις Κτησίας, 
ἢ συκοφάντης ἄλλος, οἰ- 840 
μώζων καθεδεῖται: 

φΦ Ὁ δ 894, πειρῆσθε) 815 ΘορΠτοπ ἃρ. ΑΡο]]οπ. 46 Ῥίοη. Ρ. 587. ἁ δ᾽ ἄρ 
ἁμὲ λωβῆτο. ἴπ46 πεπρῆσθαι Θχροοΐαβδ65 ν. 788. 

κἄνις) 00] : ἀντὶ τοῦ καὶ χωρίς. Οἵ, δα 798. 
890. παίειν ---μᾶδδαν) 610] : ἐσθίειν μετὰ τῶν ἁλῶν τὸν ἄρτον διὰ τὸ 

ἀπορεῖν προσφαγίου. ΜοΥθιΠπι παίειν τηρίϑρπουῖοθ βιρπϊῆσαΐ συντόνως 
ἐσθίειν αὐἱά υ07)6. ΘἸτΑΙΠ ΠΟΥ ἐρείδειν Ῥαο. 25. κόπτειν ΟΠ] ΟΠΙ 465 8Ρ. 
ΑἴΠθη, Ρ. 119. κατακόπτεσθαι Ῥ]αΐο οοτηΐοιι5 8Ρ. Επιβίθίῃ. δὰ Οά. Ρ. 
1403, 84. κατηδέσθημεν ἂν | καὶ κατεκόπημεν. φλᾶν ΜοπΑΠάοΥ ΕἾ. [πο. 
206. κύψας καθ᾽ αὑτὸν τῶν τραγημάτων ἔφλα. κοπετὸς Ἐπιρ0115 ἂρ. Ἐϊγτα. 
Ουά. Ρ. 116, 47. ὅσος δ᾽ ὁ βρυγμὸς καὶ (χὠ ὃ) κοπετὸς ἐν τῇ στέγῃ. 
ναστοκόπος Ῥ]αῖο οομηΐοιβ ἃΡ. ῬΟ]]αο. νἱ. 75. Θυοά δα Ἰοοσαξοποιη 
φαγεῖν ἐπί τινι οἵ. Ἐω. 707. ἐπὶ τῷ φάγοις ἥδιστ᾽ ἄν ; ἐπὶ βαλλαντίῳ ; 
Ῥαο. 128. ἔξετ᾽ ἐν ὥρᾳ [ κολλύραν μεγάλην καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ᾽ αὐτῇ. 
Ιηΐτα 967. ἀλλ᾽ ἐπὶ ταρίχει τοὺς λόφους κραδαινέτω. ἙΎΆΡΤΩ. 'πο. 80. 
528. ἐπὶ τῷ ταρίχει τὸν γέλωτα κατέδομαι. ΟἸΠΙΟΠΙ465 1.1. 119. ἐπὶ τᾷ 
ταρίχει τῷδε τοίνυν κόπτετον. ῬΊαΐ. 628. μεμυστιλημένοι [ ἄνδρες γέροντες 
ἐπ᾽ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις. ϑοΙΠοοῦ ἐπὶ, αἰ τηοπαϊξ Βθγαποκ., να]θῦ ομηὶ 

(Ὁ ]Π1οο απ), οἵ Ἰυηριξαγ εἰ ΥῸὶ ἡ ῬΥΓΞΘΘΙ Ορβοπΐππι, δας ΟρβΟΠΪ, 
Ἰοοο, 84 γοβοθπάμππιν δ θέα. {{π46 νουθυτῃ ἐπιδειπνεῖν Ε4. 1187. 
καθ᾽ ὅταν Ϊ μή σοι τύχῃ ὄψον ὃν, τούτων ὃς ἂν ἢ παχὺς | θύσας ἐπιδειπνεῖς. 
ΕΟ]. 1177. εἶτα κόνισαι λαβὼν | λέκιθον, ἵν’ ἐπιδειπνῆς. Ῥῖο τυρίον 
ἐπεσθίοντα αἰχὶξ ΤΟ]ΘΟ]1465 Αἴποπ. Ρ. 170, Ἐπ᾿ Βυ)αβιηοάὶ εβῦ γαστρὸς 
θυμβρεπιδείπνου Νὰ. 421. 

886. ΟΠοτιιβ [ο]]οἰταΐθμη 56 πὶ5 Αἰποὶ, 41] ἱπάποϊαβ 510] δὲ βαΐβ 
ἴβοουῖς, Ῥγφαϊοαΐ, οἵ ΟὈΙΟΥ οσοδβίοπθμη οαρὶξ Ποτιηΐπθβ ἡποβάδιη 
ῬΓᾶνΟΒ {Δ ποθ ηα!. θα τηδ]τη ἠκούσαθ᾽ : πδτη 5ροοίαίογοβ ἈΠΟ αϊξαγ, 
ΨΈΘΣΙΕ 

897. τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλ.) ῬοΙΙΡΗΓΑΒΕοΘ ῬΙῸ τὸ βούλευμα. 
καρπώσεται)  εβρ. 520, καρπουμένῳ τὴν Ἑλλάδα. Ρ]αΐο Ἐπί γά, 805 

ἘΣ, καρποῦσθαι τὴν σοφίαν. Ῥο]. 548 ΒΒ, τὰς ἡδονὰς καρπούμενοι. 
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οὐδ᾽ ἄλλος ἀνθρώπων ὑποψωνῶν σε πημανεῖ τι" 

οὐδ᾽ ἐξομόρξεται Πρέπις τὴν εὐρυπρωκτίαν σοι, 

οὐδ᾽ ὠστιεῖ Ἰζλεωνύμῳ: 

χλαῖναν δ᾽ ἔχων φανὴν δίει: 845 

κοὐ ξυντυχών σ᾽ Ὑπέρβολος 

δικῶν ἀναπλήσει: 

842. ὑποψωνῶν) 56Π0] : ἐπὶ ὀψωνίᾳ κακουργῶν.--- ἄλλως. προστιθεὶς 

τῇ ὀψωνίᾳ. εἰσὶ γὰρ πολλοὶ διὰ μικρᾶς προσθήκης ὠνούμενοι. ΔΗΡῚ : ομέ- 

δἱααϊη ψοῖι ἴηι {ἢ ριιγοῆαϑο 07 υἱοίειαί5. Θυοά ΔΙΏΡ] 115 ποη Ποῦ, πᾶπὶ 

ΤΙ ΌΘΟΡΟΪΙΒ 1ατη, αἵ αἷξ 56}:0]., αὐτὸς μόνος συναλλάττει τὰς ἀγοράς. Ἰῦοάοπι 

ἴογα βθῆξιι παροψωνεῖν ΟΥ̓ΑΙΠα5, παραγοράζειν ΑἸΟΧΙΒ ν᾽ ἀθηΐαν ΟἸΧΊΒΒ6. 

γιά. Αἴμοη. ρ. 171. ΟἿ. ὑποθεῖν Ἐπ. 1161. 

πημανεῖ τις ἘΠ]ΙΠ ΙΒ] οἴα5. πημανεῖται ἸΙὈΥ1. πημανεῖ τι θιπά. 

848. ἐξομόρξεται) “19 ]οαδὶξ, ἐηιργὶηιοί. ἐναπομόρξεται δυϊαβ 5. ν. 

Θ0Π0] : ἐναπομάξει, ἐναποψήσεται. Οαΐ ἐναπομόρξεται νἱἀοἴαγ 16Ρ 1556. 

ΒεΥρΊοσβ οοπίαθς Ἐυτὶρ. Βαςοοῖ. 802. μηδ᾽ ἐξομόρξει μωρίαν τὴν σὴν 

ἐμοί. ἤετο. Επτ. 1999. ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. συ 

τοβροπάθί αἰΐου : ἔκμασσε, φείδου μηδέν. ὅγποβ. Ερ. 44. εἰ θιγγάνων 

ἡμῶν ἐναπομόρξῃ τὴν προστροπήν (ρἱαοιζι). Αἀά4ς ΡΙαΐομ. (ὐογρ:. 

525 Α. ἃ ἑκάστῳ ἡ πρᾶξις αὐτου ἐξωμόρξατο εἰς τὴν ψυχήν. υᾶγο πο 

ΟΡαΒ εϑβί ΕἸ ΠΊΒ] 61: οοΥγθοίίοπα ἐναπομ., Ῥτουαΐα 116 οἴϊδιη ἃ Καβίοτο οἵ 

Ῥογβοπο, {αογατι πο ἰπ ἘλιτΊρΙ 415 ἸοοΟ ἐναπομόρξει Τογίαββθ βου! ππιπὶ 

Ῥυΐαθαῖ. Εὐγατηααθ σοπηροβίζαμη δοάοδτη ἴθσο βεπϑὰ ἀϑυγραΐατη νἹἀθίαν, 

οἵ ἐξομόργνυσθαι οἵ ἐναπομόργνυσθαι ; 5604 ἴῃ ΔΕ ΙΔ ΌΙΟΥθτι5 Ατοῖδ 

βουϊρίουῖθιβ ΠΠπ4 ῥγθοίογοπάστα οὐρα! ἀουῖπι. Οείογυαμη Ῥγθρίπ οἰπθ- 

ἄστη ἱπηρυαΐοιτη οἵ ἰπἤδτηθπιη Γαῖββθ ΘΟ]ΠΡ 5 : παβαθΆΤΩ 8101: ἀρυά 

ΠΟΒΕΓΙΠ ΤΠΘΙ ΟΥ̓Δ [Γ. 

844. ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ) Ν'΄. δὰ 34. ΟἸΘοΟΠγτΩιΒ ΒΘ Ρ6 ἃ ΠΟΒΕΠῸ ποίδίιι 

αὖ ῬΓΟΘΟΙῸ ΘΟΥροΎο οὖ ΒΘἸ]πῸ Ἰρπιᾶναβ. Υ΄. Ξαρτὰ 88. 

845. φανὴν) 50Π0] : λαμπρὰν, φαεινήν. ἈΑΠΡΊΙΟΟ, οἴοαμ. Ἐςο]. 847. 

φανὴ γὰρ ἢν (ἡ σισύρα). ΜΟοΧ δίει ρεγ γαηδὶδὶβ 56. ἴοταπι. 

846. 847. ΜαΙΐπι κοὺ ξυντυχὼν Ὑπέρβολος | δικῶν σ᾽ ἀναπλήσει. 

ΕΔΟΙΠ5 ΟΥΤΟΥ ΟἿ 5Ι πη 1165 ΤΟΥΤΑΪ Δ ΙΟΠ68. χών οὗ κῶν. ἴῃ [,ΥΧ8. 390. ὡς 

δεινὸν---- [ προσπεσόν μ᾽ ἐκ τῆς χύτρας [ ὥσπερ κύων λυττῶσα τὠφθαλμὼ 

δάκνει, Ξο. θα πάππι μοὺκ (μοι ἐκ), αὖ εἴ προσπεσών, 1.6. ὁ καπνὸς, αποά 

ῬΙθοοββοσαῦ. Οείοσια οἴ. Νὰ. 1028. καὶ πρὸς τούτοις τῆς ᾿Αντιμάχου 

 καταπυγοσύνης ἀναπλήσει, ἘΝῚ τπα] πὶ σ᾽ ἀναπλήσει, ἐ6 ορρίοὐϊέ. ῬΙαΐοη. 

ΔΡοΪ. 52 (ὐ. βουλόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. ἴπι 40 Ιοοο 

ἀναπλῆσαι αἰτιῶν τοάαβ, {0 ἱρερίϊοαίο ἴηι, ογΐηιθ, τ ἴῃ ΠοΒίγΟ ἀναπλῆσαι 

δικῶν, ἰο ἱπυοῖυο ἴηι ἰαιυδιῖί5., ῬΙΟά, 67 Α, μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς 
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δ ἐκ Ν 5 3 “ ΄ 7, 7, 

οὐδ ἐντυχὼν ἐν ταγορᾷ προσεισὶ σοι βαδίζων 
“-“ 5 ὑΆ, Ν “ ͵ὕ 

Κρατῖνος ἁποκεκαρμένος μοιχὸν μιίᾳ μαχαίρᾳ, 

τούτου (τοῦ σώματος) φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. Ηρ. Μ. 

201 Α. σοὶ μὲν γὰρ οὐκ ἂν πρέποι τοιούτων ὀνομάτων ἀναπίμπλασθαι. 
ΘΟΠΙοθΈ νουθαπι ἀναπιμπλάναι Ρ]ΟΥαΤη 16. 1ῃ τηδ]απι ραγίθπη πϑιραζίατ. 
σομ)αποία ροϊμοηα! 5οὰ οογιμιαομϊαηαϊ ποϊϊομθ, 46 απᾶ ν. σβηκοπ. 
αα Τίπι. ΟἸοββασ. Ρ. 30. ΠΟΥ 1 αἴπι. ῬΡ]απΐαβ ΑἸΏρΡῃ. 4, 1, 8. 

φιιθηι ῬΡγΟΡρέ6γ' ΘΟγ01ι8 ϑιιμηι 5ἔμργὶ σοταρ] ον ουϊς. ΟΙΓου τῆοπθο ἀθ ΝΡ ίθτη 
Ἰοοο νοχαϊίββιτηο ν. 995., 00] να]ρὸ Ἰθριζαι, ὅτι τῆς Δἰδοῦς μέλλεις 
τἄγαλμ᾽ ἀναπλήσειν. ῬτΌπα ΟΟΥΤΘΟΙΙΟ εγαΐ ὅ τι---πμέλλει, ΠΟ Β5ΘηΒα, 

φμοί Ῥιιάογὶς 5ἰφηιηι Θοηιηιαοιϊ αἰμγιηη, 81}; 564. ἀαθτη γϑυθατη. ἀνα- 
πιμπλάναι ΡΟ] αΘ ΠΑ 5οηβιι ππιξαθᾶτη ἈΡβο]αΐθ γθρουϊαΐπν, ρᾶγατα ἀαὈΪζο 
4αΐπ βου θθηάθπι 5 8011} τηϊαϊίοπο, ὅτι τῆς Αἰδοῦς μέλλω σέ γ᾽ ἄγαλμ᾽ 
ἀναπλάττειν, φιῦα ιιαογὶς βἰφηῖρι 6 οἠίοίμγιδ. δια. Ἀθοῖθ αυ!άθηι 
ἀναπλάττειν τοδί ποτα ΠΙπαοΥῆσΒ οχ Ἐ.., βθὰ πὸ ῖο συϊάθτη ἱπίθρου 
οταῦ Ἰοοαβ, πᾶπη τα] Γοθααγ ἔὰτὰ ροβί μέλλεις ποῃ ἀναπλάττειν 564 
ἀναπλάττεσθαι ; ἃᾳἂς αποᾶ οἥθηάοθαΐ Δυτ ΠΟ. ]ὰ5 ἴῃ τἄγαλμ᾽ (ἄγαλμ᾽ Κ. 

ΔΙΠΖα6 Ῥ]ατίπ). ἄγαλμα ποπ τὸ ἄγαλμα Παθοῖ Αὐἱβῦαθβ, πὰπο Ἰοσαπι 
᾿πνϊταΐαβ, ἃ ΠΙπμάοτγῆο ἃ] ἴα: ἄγαλμα δ᾽ ἄν τις ἔφησε τῆς Αἰδοῦς αὐτὸν 

εἶναι α. ΝΙΊΒΙ ργοβίαϊ οὰπὶ πἰαΐα μέλλω σε ἄγαλμ᾽. 
849. Κρατῖνος) ΠΙΓΒΥΓΆΙΏΡΙοιΒ ροσδία, ἀϊνθυβαβ ἃ ΘΟΙΏ]ΟῸ Θ᾽] 5461] 

ΒΟΤΆΪ 5 ΘΟ] Ὀοσσηο. Μοιπογαΐαγ οἵ τηΐγα 1] 79. 
ἀποκεκαρμένος οὕὑτη ΒΘΙΒΙΡΊΟ ἀ6αϊ. ΓΙΌΥΙ ἀεὶ κεκαρμένος. ΕΠΤΑΒΙοἾτΕ 

αὖ κεκ., ηπρα τεοορὶῦ ΠΙπά. 5.64 οβεμπαϊῃ αὖ ἴῃ τηϑάϊα βοπίθπεϊα 5ῖο 

ροβίζαπι. Οἵ. ΤΏθβμι. 898. σκάφιον ἀποκεκαρμένην. Αν. 800. σκάφιον 

ἀποτετιλμένῳ. Ἐςο]. 724. κατωνάκην--ἀποτετιλμένας. ΝᾺ). 890. ἀπεκείρατ᾽. 

μοιχὸν) ϑ06}Π0] : μοιχὸς, εἶδος καὶ ὄνομα κουρᾶς ἀπρεποῦς κιναιδώδους. 

Μο]α5 Βοιμίαβ : “πο μοιχὸν τ] ἀἴσα]6 ἈρροΙ]αΐ τὸν κῆπον, ΠΟ ΠΙατη. Θἃ 
τοπβατα αἰθθαπίαγ το]. Η Θβυ ἢ : κῆπος, εἶδος κουρᾶς παρὰ Πέρσαις, 
ἣν οἱ θρυπτόμενοι ἐκείροντο ὡς ἐπίπαν ἐν μιᾷ μαχαίρᾳ." ΘΙΠΥΠ ΘΙ κατωνάκην 

ΒΟΥ ]6. ἀορΙΠ] αἴ οπῖβ σΡ παιβ Θχοοριζαν!ς ποβίου Εἰοο]. 724. (δἴθγατη 
ποίΐδπάθτη ἴῃ Πα] απ] ἋἹ ἸΟΟῸ ΟΠ... ΔΓ ΓΙΟΌ] τ ΟΥΑΙ ΒΘ ΓΘ ἀπΐθ 
ποιηΐπᾶ, 488 ΤΟΠΒΌΓΘΟ Ψ68] να] βιι85. ΘΘΠΤΙΒ ἀοποίαηΐ ; 8Δ4α᾽ ἀαΐοτα ἃπΐρ 

δᾶ, 485 ῬΑΓἕθμη Δ] 8 ΠΔ ΟΟΥΡΟΥΊΒ, ν6] 14 αποά τοπάθίιι, 515: Ποδηΐ. 
Ρχγαῖΐου ἢ. 1. οἵ. ὙΠοβιη. 138. σκάφιον ἀποκεκαρμένην. ἂν. 806. σὺ δὲ 
κοψίχῳ γε σκάφιον ἀποτετιλμένω. (Ξεα τὰ Ἐν. 802. ἵνα μὴ καταγῇς τὸ 

σκάφιον πληγεὶς ξύλῳ, τὸ σκάφιον οαριιέ π5ἰρηἸῇοαΐ.). ΕἶοΟ]. 724. κατω- 
νάκην τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένας, 4106] ΘΧΘΙΉΡ] ΌΤΙ ἢ αϊΓΙλ 16 Ργθμη οϑέ. 
ψεβρ, 1918. Ξθενέλῳ τε τὰ σκευάρια διακεκαρμένῳ. [ωΥ5. 89. κομψότατα 
τὴν βληχώ γε παρατετιλμένη. ῬΙοΥΘοΥαΐο5 ἃρ. Δἴποη. Ρ. 269. ἡβυλλιῶσαι 
καὶ τὰ ῥόδα κεκαρμέναι (τπά]6 ἸλοΙ51Ρ". καὶ ῥόδ᾽ ἀποκεκαρμέναι, Πα ΔΤ 
αι ταἴβ. ΓαἸββοῦ βἰπρυ]αγἹ τὸ ῥόδον). Ἡ οΥταῖρριβ ἂρ. Ῥο πο. ἴχ. 71. 
οἴμοι τί δράσω, σύμβολον κεκαρμένος (1.6. τὸ ἥμισυ, τι οΧρ] σαί ργδηι- 
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’ὔ 9 

ὁ περιπόνηρος Ἀρτέμων, 80 
« Ὰ 2, Χ Ν 

ὁ ταχὺς ἄγαν τὴν μουσικὴν, 
᾿, Ν ΄σ ΄-“ 

ὄζων κακὸν τῶν μασχαλῶν, 
Ν 

πατρὸς Τραγασαίου: 
ὁ Ὁ 5. 3 ΄ 7 ε ἣ 

οὐδ᾽ αὖθις αὖ σεσκωψεται!παύσων ὁ παμπονηρος, 
, » “- 3, 

Λυσίστρατός τ᾽, ἐν τἀγορᾷ, Χολαργέων ὄνειδος, 
« Ἂς “ ΄“ »».» 

ὁ περιαλουργος τοῖς κακοῖς, 850 

τη ϊοαβ, λαϊζοεδίογη, ααδϑβὶ 1ὰ τοηβυγοθ σα παβ 510); Ἡθτγοάοῦ. 10 1.75: 

λόφους κείρονται (ζοπδπέ οαραῦ ἴξα, αὐ ἴῃ τηθαϊο θτηϊπθαξ οὐἸβία) τὸ μὲν 

μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὔξεσθαι, τὰ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείροντες ἐν χροΐ. 

{πίοαπι Θχθιηρίατη ρα ποβίγαπι παΐο τορι]ο οὈβίαϊ Τγβ. 151. δέλτα 

παρατετιλμέναι, ὉΌΪ ἴδτηοπ ΔΥΓΙΟΙ]Ι ΟΥΆΪΞ510 ΤΟΥ α556 ΘΧΟΌΞΑΙῚ ροΐαβί. 

Αἀᾶε Απδογζθοπέ. ἃρ. Αἴμεπ. ρ. 593. κόμην [ πώγωνά τ᾽ ἐκτετιλμένος. 

μιᾷ μαχαίρᾳ) Νουαοιία. ΟἿ. Ῥγοοῖον ἩΘβγοι. 1. 1. ῬΟΙΊασ. 11. 82, χ. 

140. Ῥμοίϊατα ῥ. 269, 15. 6 μάχαιραι κουρίδες 56 μαχαιρίδες ζογζου. 

850. ὁ περιπόνηρος ᾿Αρτέμων Βοπί]οῖα5. Μ᾽ α]ΡῸ οὐδ᾽ ὁ. π. ᾽. “Βεηί- 

1611 διηθπἀαϊίοπομι οοπῆτντηδπί βομο αβίο νουθα : παρ᾽ ὑπόνοιαν δὲ ἔφη 

τὸ ᾿Αρτέμων" οὐ γὰρ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Κρατῖνον βούλεται δηλώσειν. Ηοευ- 

οΠΐα5 : περιπόνηρος ᾿Αρτέμων: παρὰ τὴν παροιμίαν τὴν περιφόρητος ᾿Αρτέμων. 

εἰσὶ δὲ ᾿Αρτέμωνες δύο" ὈΓΝΏ. δ Πσοῦ ργονθυθίατη οταῦ ὁ περιφόρητος 

᾿Δρτέμων, ου͵5 ΟΥ̓ΡΊΠΘΠΙ 5ῖο Ἔχρ]οαῦ ΟΠδτμ]1ο ῬοπίϊοαΒ. ἃΡ. Ατἴμοθη. 

Ρ. ὅ38, φιοά Ατΐδπιο ἰβίβ, ἀΐνθβ ξαθὶίο 6χ Ῥϑιροιτῖτηο [οΐαβ, ἴῃ 

Ἰεοίίοα ργδ Ἰαχιι οἰγοατα ουτ ΞΟΪθγθ : αποα 811ὰ ἀθ οαπβα Ταοΐαπη, 564 

τοΐπιβ ῬΓΟΌΔΌΙΙοΥ, γα βο πο Ἰαβέα, πθῖαρθ ααΐδ οἰαπάτιΒ οββθῦ. Αα 

1ᾷ Ῥγονεγθίατα τϑβρίοἴθηβ, ἸΘῪ] τηαϊδίοπθ περιπόνηρος ῬΓῸ περιφόρητος 

αἰχὶξ σοπηΐουβ, δα τη] ίοτα. βἰπηα] οἵ ᾿τηρτουϊταΐθτη Οὐ ΠῚ ἀθποΐδῃ - 

ἄατα. δὲ Βος Ασίεπιοπμθ οἵ αἰΐζεγο απίογθ, αὶ Ῥουῖο] 15. φοίαΐθ υἱχιϊζ, 

ἘΠ] οἴ 8Ποραΐ δα ΡΙαίάτοι. ἱπ Ῥεσῖο]θ Ρ. 167 Β. 
851. ὁ ταχὺς ἄγαν τ. μ.) ΗΙ5 γε θ]85. πορ]!ροπίία ο͵ὰ85. ἴῃ Ροδξὶ 

ζαοϊθπάα ῬοΥΞ ΓΙ ΠΡῚ νἱἀθίαγ. ΡΙῸ ταχὺς ΒοπΊ]Θ 5 οΟΙΤΙρΡαΐ παχύς. 

852. ὄξων κακὸν τῶν μασχαλῶν) Οἵ. Εςο]. 524. τῆς κεφαλῆς ὄζω 

μύρου ῬΙ. 1020. ὄζειν τε τῆς χρόας ἔφασκεν ἡδύ με. ῬΠουθογαΐθβ 

Αἴποη. Ρ. 159. ἢν γὰρ τράγῃ τις, τοῦ στόματος ὄζει κακόν. 

868. πατρὸς Τραγασαίου) [μια] ἴπ γοοῖθι8 τράγος ἠΐγοιι8, οἴ Ὑράγασαι, 

ηὐοα οϑξ ποῖθθῃ ΡΓΟΡΥΪαπὶ τ ῖ5. 146 δα 808. Ψυϊ δαΐθτα θυτῃ 

τραγομάσχαλον ἀἴσογο, 4 νοχ Οσουτ ἴῃ Ῥαο, 819. ΒΕΒΒΘ. 

855. Χολαργέων) Θυΐ ἄστη ὑπ Αοατηλδηθ 415 Ταῖς. Γγβιβίγαϊαβ 

ποίαϊαγ αὖ σκώπτης οἰίατη ΒΡ. 787. 1908, ΕῪ, 1. 

866. ὁ περιαλουργὸς τοῖς κακοῖς) 500]: ὁ κακοῖς βεβαμμένος. 866- 

Ἰογὶδιις ψιαδὲ ριρρεγα ἐϊποίιι8. (ΟΟΟταϊοι5 ἱποουίαβ 8}. ΡΙαίΐάτοΙ. Ρ. 27. 

στρώμνας ἁλουργοὺς καὶ τραπέζας πολυτελεῖς. ΡΙαἴο 499 1). ἁλουργά (έρια). 

[πὶ Βααίε, 967. ἁλουργὶς κατάπαστος. (ὐἶν!5. ΔΟ116 ἴῃ πιθῃξθτη γοῃϊοηΐ 

Ρ 
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ῥιγῶν τε καὶ πεινῶν ἀεὶ 
πλεῖν ἢ τριάκονθ᾽ ἡ ἡμέρας 

τοῦ μηνὸς ἑκάστου. 
5) ͵ “ 

ΒΟΙ. Ἴττω Ἡρακλῆς, ἐκαμόνγα τὰν τύλαν κακῶς, 800 
», Ν . ΄ » 5 

κατάθου τὺ τὰν γλάχων᾽ ἀτρέμας, ᾿Ισμηνία: 
ΠΕ ἘῸΝ δ᾽. οἰτὴ ,ἷ 3 Ν ΄ 
ὑμεὲς δ, ὅσοι Θείβαθεν αὑλειταὶ πάρα, 

Ἐβαῖδο ῬΓΟρμθίθο νουθᾶ 1. 18. καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, 
ὡς χιόνα λευκανῷ. ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ. 

πλεῖν ἢ τριάκονθ᾽ ἡμέρας) ὔςο]. 808. χέσαι πλεῖν ἢ τριάκονθ᾽ ἡμέρας. ὅ51- 
ΤῊ ΠΟΥ τριάκονθ᾽ ἡμέρας ῬΥο τηθηξ6 αἰχὶΐ Ρ]αῖο Μοη. 91 1). Τῆυο. ν. 47. 
ὕπαθ οἴϊδιη σπονδαὶ τριακονθήμεροι. 

860. ἴττω Ἡρακλῆς) 6 πὸ ὙΠΟΡΆΠούιη 0186] [οταυΐα τ. 
Δ ]οκοα. δά Ευπρ. Ῥμοπ, 1671. ΒΒΌΝΟΚ,. Οταβὶβ ποὴ ταῦϊἕο 
ταῖπιι5 ἀπτὰ ἐγὼ εἴσομαι ἸαρΊ τα εβΡ. 1224. 001] ἴδτπθη ΘοοΥρ πάστη, 
Ἠ1 {ἈΠ|00Υ, τάχ᾽ εἴσομαι (οἴ. Αςοἢ. 832. Νυῦ. 1144. Τ,γ5. 1114. Αν. 58. 
ῬΙαΐοῃ, αογρ. 450 Ο. Ἐπί. 9 ΤΏ. Ομαῖτα. 154 Α). 

τὰν τύλαν) ἘΧροπυμπΐ νυϊοὸ σαϊίμηι ἠμηιογὶ, τοῦ ὥμου τὸ τετυλωμένον 
διο, αὖ Ἔχρ!οαῦ 50Π0]. ῬοΟΙΠΣ νἱῖ. 199. τύλη δ᾽ ἐκαλεῖτο ἡ ἐπὶ τοῖς τρα- 
χήλοις αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀχθῶν γινομένη τριβήῆ. ΤοΙΘΟ]1465 ἃΡ. 50Π0] : 
τραχήλου τύλαν. ΗΟ ῬΕΥ ΠΥΡΆΠαροη ροπίζαϊ ΡΙῸ τὸν ὦμον. Οἵ. 984. 

861. Ἰσμηνία) Ἰσμήνιχος νοοσδία ὑποκοριστικῶς ν. 9564. υοάᾶ ποπ 
Ἰάθρο μος Ἰοοοὸ τβροβιιθύπη. [1 ΤΗΘοοΙ. ν]]. Ιάθτη τηοᾶο ᾿Αμύντας ν. 2, 
τηοο ᾿Αμύντιχος ΑΙοϊζοΥ ν. 1392. Θυώνιχος ΠΟΙΊΘΠ ῬΓΟΡΙΊΌΤΩ ἸΘΡΊΓΟΥ 
ΤΠΘοοΙ. κῖν. ὃ. Τυνδάριχος ΠΟΙΊΘη ΘΙογοπηίαπη Βαΐοπ. ἃΡ. Αἴποη. Ρ. 
062. Πτόλιχος “υρτποίοσαπι Ῥαυβαη. 6, 9, 1. ΟὐὈτ͵ογήθαμῃ 6, 8, ὅ. 
Αθανιχος ἴῃ ἴηβοῦ. Βοοῦ. [68 1. Ἐγειριχα ζογαϊηϊπατη Χ ΧΙ. Μυριχος 
(1.6. Μοίριχος) ΧΧΧΥΙΙ. Σαμιχος ΧΧΧΥΙΙ. Αβιριχος ἴῃ Τηβοῦ. ΟἸΑΥς. Ρ, 
168. Ολυμπιχιος (ολυμπιχος ὃ) ἴῃ [π5ογ. Οτόμοσα. Οὐτῦ. ν]. Ἠροηϊηπα 
Δα] φροββαμῃΐ ἔουτηθ “  ]1Οδ5 πύρριχος ῬΙῸ πυρρὸς ΤἸΠΘοοΙ, ἵν. 20. 
ὁσσίχος ῬΙῸ ὅσος Υἱ. 5. οἴ νοο. Βαοίϊουτη ὀρταλίχοςς. ἘΠαβάθια ἴο- 
Ταϊ Δ ]ΟΠ18. οαπῇ ᾿Ισμηνίας Θδῇ ποτηθῃ ΕΡΙΔδυσιοῦτη ᾿Αμφίας ΤΠαο. ἱν. 
119. Πουθιας ἴῃ ἴπ5ογ. Οτόμοσα. (τί. ψ1]}. 

862. Θείβαθεν) Ῥτο Θήβηθεν, αἴ τηῖτα 911. Θειβειος ῬΥῸ Θηβαῖος ἴσο 

Ἰεριταν ἴῃ Τπβουρί. Οὐοποιηθηῖα ἂρ. ΒΌοῖ. 1589. ϑιπληα βαηΐ νεὶ 
ΡΓὼ νὴ 995. ἀδικειμένος ΡὕΥγὉ ἠδικημένος 914. μεὶς ρΡΙῸ μὴν Ποβιοά. Ορ. 
δδ5. Ῥιηά. οι. ν. 82. χοραγεισαντες [Ὡ501΄. ΟΥΟΠΟΠΙ. Υἱ. ανεθεικαν Υ. 
μεινος πρατὼ ἷ. οπει Οὐγοντ. Προγοῦ. εἐποεισε ποειτας αὐλειτας [ΠΒΟΥ. 

Βωοί. 1. ποειτας αὐλείτας χαριτεισια ἴῃ [Πβογ. ΟΥΌΠ.]. Περιγενεις Ειρωδας 
Τηβοῦ. Βοοῦ. ἱν. ἐπίδει (ἐπειδὴ) ἃΡ. ΟἸαιῖς. Ρ. 154. πλειθος μει [π50Υ. 
Οτοῖι. 05. 1. εὐγενεὶς ἀγενεὶς ἔογτηαβ Βοροίίοαβ ἐγααϊς Αγοδάϊαβ 98, 21. 

αὐλειταὶ) Τιοροθαΐαγν αὐληταὶ. ΜΙά. ποῖ. ργοοοοραθηΐ. 
ὑμὲς) Μα]ϊη ὕμμες “Ζύο]ο6. Νίαϊῃ ὑμὲς Τθοτίουτα δέ. Μ΄. Δρο]]οη. 

ἂς Ῥτο, 119 5. ΟΝ οαπάριω οαιβαμι ἄμμιν ΡΥῸ ἁμῖν ΓΘΡΟΒΆΘΥτη ν. 909. 
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τοῖς ὀστίνοις φυσῆτε τὸν πρωκτὸν κυνός. 
ΔΙΚ. Παῦ᾽ ἐς κόρακας. Οἱ σφῆκες οὐκ ἀπὸ τῶν θυρῶν ; 

πόθεν προσέπτανθ' οἱ κακῶς ἀπολούμενοι 80 
ἐπὶ τὴν θύραν μοι Χαιριδῆς βομβαύλυοι ; : 

ΒΟΙ. ΝΕεὶ τὸν ᾿Ιόλαον, ἐπιχαρίττως γ᾽, ὦ ξένε; 

863. ὀστίνοις) Ῥ͵Ὸ ὀστεΐνοις, τί νἱἀοίαγ, ἨἈἨογοαοί. ἵν. 2. φυσητῆρες 
ὀστέϊνοι. Ῥ]αΐο ΤΊτη. 798 ἘΣ. σφαῖραν ὀστεΐνην. 74 Α. τῆς ὀστεΐνης φύσεως. 
78 Ἐς. κεφαλὴν ὀστεΐνην. 798 ΕΣ. στέγασμα ὀστέϊνον. ϑ΄ΙΤΠΟΥ ὀστρεΐνων 
-- σωμάτων ῬΗΠ. 21] Ο. Κ΄6}0] : λείπει τὸ αὐλοῖς. ὀστίνοις δὲ ἔφη, ἐπεὶ 
τὸ παλαιὸν ἀπὸ τῶν ἐλαφείων ὀστῶν κατεσκεύαζον τοὺς αὐλούς. 1)6 Ποο 
ἘΠΊ στιπη ΡΈΠΟΙῈ ἰαπήδηΐ, ργθθίου Ξ0Π0]., Ἡ θβυ οι, ν. κάκτος. Ῥ]αΐδτγο. 
Μογ. Ρ. 150. 1104. Αἴμεη. ρ. 182 Ε). 

τὸν πρωκτὸν κυνός) ΑἸΙᾺΑΙ δα Ῥγονουθατη ΠΠ]ὰ ἃ ἀρ ΠΡΡΙΒ ἐς κυνὸς 
πυγὴν ὁρᾶν, αἴ τηοποί ΞΟΠοΙΙ βία, αὶ οοπίοσι. θ0]. 255. τί δ᾽ ἢν 
Νεοκλείδης ὁ γλάμων σε λοιδορῇ ; Β. τούτῳ μὲν εἶπον (γ᾽ ἂν εἴποιμ᾽ ἢ) ἐς 
κυνὸς πυγὴν ὁρᾶν. ἘἈΠΑΙΟαΪα ποΟ ἸΙοοο Βοοίμπβ ἘΡΙοΙπο5 Ἰαθοῖ 1πῆδέ!5 
ἘΠῚ ΘΔ ΠΟΙ τὸν πρωκτὸν κυνὸς, [ἈΠ] ΆΠῚ 51 ΟΘΠΕΠΘΠοο ΠΠπᾶ ποτηθῃ 5|ΐ, 
αὖ ἴῃ ΤΉ Θβμ. 1175. σὺ δ᾽, ὦ Τερηδὸν, ἐπαναφύσα Περσικόν, 1.6. ἐϊὲϊδ σαλι6 

βαϊαξίοπθηι Ῥογβίσαηι. Ἦδοο δαΐθπι αἸοϊΐ, ν6] ψαοά σεθοὶ θββοπῦ 15Ὲ} ἘΠ01- 
οἶπαβ (απά6 ρΡαΐοξ οὐ ἀποοτὴ οατῃ 6 Βοοῖα ργοβοϊβοθπίθμ βθοσ 65- 
56π), γ6] σποα ᾿πῆδπαϊ Ἰαθοσα (Ραο. 954. φυσῶντι καὶ πονουμένῳ) 
ἀἰβίθπι!5 σΌΠΙ5 οὔθ ΟῚ 6βξβ6 νἹἀθσθπίασ. ΠΙᾺ Ῥγο θα 158. 5.64 [ΑἸ Πτυτ 
ΒοΙρΊοσιβ, αὶ (6 {0115 ὉἰΓΙΟΌ ΠΑ ἸΌτι5 ΘΔ Π1η15 σορΊαΐ. 

φυσῆτε) ῬΙαπα Βαοῦοατη ἔογοί φουσῆτε. Φοῦσα ῥῬτοὸ φῦσα ἰοσΊζαΣ ἰπ 
Οὐτίππεο ΕῪ. ἃρ. Αρο!οπ. 46 Ῥγόποια. ρΡ. 825. λιγουρὰν 1014. πουκτεύει 
Ῥ. 355. ὠνούμηνεν Ρ. 9ὅ8. οὐμὲς (ὑμεῖς) Ρ». 979. ασουλιαν ἴῃ [ΠΞΟΥς 
Βαοῦ. [Θὰ 1. τιουχαν 11], καρουξ, Κουσικηνος, Μουρινας, Πουθεαο Ἰν. 

Διωνουσιω Υ. σουν (σὺν) [π5ογ. ΟἸΑΥΚ. 

864. παῦ᾽ ἐς κόρακας) Ἐδάδιη γεῖῦθὰ Αν. 889. ϑιτα ΠΥ ἔρρ᾽ ἐς 
κόρακας Ῥαο. 500. Ρ]. 604. βάλλ᾽ ἐς κόρακας ΤῊ. 1079. Ρ]. 782. ἀπόφερ᾽ 
ἐς κόρακας Ῥαο. 122]. οὖ 5ΞΙΠΡΠΟΙΓΟΙ ἐς κόρακας Ῥαο. 19. 117. ΡΒ]. 8394. 
ὕπαε νουθατῃ σκορακίζειν σοηπζιηιοἴο586 ἐγαοίαγο Ῥ] αἴδγτοι. Ατίαχ. 27. 

866. Χαιριδῆς) ΟλεωγίαϊΒ ρεἰὶ, 1.6. ἀἸβοῖρα!!. ΤῈ ΟΠ 46, ἘΠ Ἰοἴπο 
Ῥαοββίτηο, οἵ. βιρτὰ 16. Ῥαςο, 9561. ἂν. 8ὅ8.. Νοόσιθη οομῖοα βσίαμη 
Χαιριδεὺς, αἴ ἀηδονιδεὺς, πελαργιδεὺς, περιστεριδεὺς, χελιδονιδεὺς, χηνιδεὺς, 

γαλιδεὺς, ἀλωπεκιδεὺς, λυκιδεὺς, οἴ αιιδο ΞΠῷ 5] ΠΎ11Π18. 

βομβαύλιοι) Ῥτο βομβύλιοι ἀϊοΐατη, ππαβὶ βομβοῦντες αὐλοῖς. ΟἿ. 

ΤΠαβιη. 1176. τί τὸ βόμβο τοῦτο; αὐἱϊ ἀ6 ἘΠ 12 οαπία ἀρίίαγ. δέ 
δαΐθμη βομβύλιος ἃρ15 βἜπιβ (ΔπρῚ]. δεηιδίο- 66), εὶς ἀϊοξατη παρὰ τὸ 
βομβεῖν. ν. ε5ρΡ. 107. ΤΠΘοοΥ. ν. 29. σφὰξ βομβέων τέττιγος ἐναντίον. 

867. νεὶ θγτιαποκ. υ]ροὸ νή. ὅ5'1ὸ Θείβαθεν ργο Θήβηθεν γν, 862, 
Τοϊαιβ ΠΘΙῸΒ ΤΠ ΡῊΪ5 μομοσῖθυϑ ἃρυᾷ Βωοῖοβ φο]οθαΐαγ, 

Ρ 2 



108 ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΙΒ 

΄- »“. 

Θείβαθι γὰρ φυσᾶντες ἐξόπισθέ μου 
3 “-“ “ 

τάνθεια τᾶς γλάχωνος ἀπέκιξαν χαμαί. 
3, ἥ “-“ Ν 

᾿Αλλ᾽ αἴ τι βούλει, πρίασο, τῶν ἐγὼ φέρω, 870 
“ » ΄ ᾿ “ , 

τῶν ὀρταλίχων, ἢ τῶν τετραπτερυλλίδων. 

ἐπιχαρίττω γ᾽ Β. ἐπιχαρίτως γ᾽ Α.Β.Ο.1΄. ἐπιχαρίτως ἄν γ᾽ ΑἸΑ. ἐπι- 
χαρίττως γ᾽ ἘΠΤΉΒΙοΙα5, τοοοριῦ Πιπάουί. βῇ δαΐθιη ῬΓῸ ἐπιχαρίστως, 
αὖ ἴττω ῬΙῸ ἴστω ν. 860. Βδάάδ Ἰρίσαῦ : Ογαΐνηι βῆ ηιλἠὶ Καοῖϑβ, 
λοβρθβ, φψιΐ ἑῃ ηιαϊαηι γϑηὴὶ 608 αὖῖγο 7μὗθαβ. Ῥαα]]Ο ΔΠ16Γ Βοῃο]αβία : 
κεχαρισμένως καὶ κεχαριτωμένως ἡμῖν ἀπόλοιντ᾽ ἄν. 64 ααῦστα ἄστα ἰδία 
τηςουργοίδο νἱἀθαΐασ, πθαπθ Δαν δὰ ἔογτηα ῬΥ Δ ΌΠ|5 5ζ, τθρο- 
ὨΘΠ ΠῚ τα]ηϊ νἱἀθίαν ἐπιχαρίττη γ. ϑοΠοοῖ Βοωοῦιβ ΤΙ ορο Ιάθμα 
σταΐστη 5101 ἔδοογο αἸοῖς, χαρά ἘΡΙΟΙΠ 65. ̓ἰβίοβ, 4] τη γῸ65 5ιδ5 ἤδπαᾶο 
ΘΟΙΤῸΡΙΞβομΐ, ἃ ἔουθα5 ἀγοθαΐ οἵ ἴῃ τηδ]απι τϑτὴ ΔΌΪΓΘ Τα θοδΐ (ν. 864. 
865). Θυο ἴμοϊο τιθίοθβ 585 γϑηαίασιιβ Ἔχρομῖδ εὖ ΤΙΟΘΘΟΡΟΙΙΑΙ 
σοτησηθπᾶας. ψεγθυτα ἐπιχαρίττομαι ἴῃ οἰ υδάθτη βϑίτποπ ἸθρΊ τ 
ἴηῖα ν. 884. 8516 κατασκευαττὴ ῬΙῸ κατασκευάζει ἸΟΡΊΓΥ ἴπ [ΠΒΟΓ- 
Βαοῦ. ΟἸατῖς. ἵν. Ρ. 169. ΟὐΟμξοιτΊ οὔατα ροΐοβί ὁ πίττομαι (ὁπλίττομαι. 
ΔΉγοηΚ. ἱ. 176), αυαοᾷ Βωοίϊοα ἀϊοΐαμη ΡΤῸ οὐ πείθομαι εχ ἘΠ ΟΟ]ΒΙαΖυδβῖβ 
ΠΟΒΕῚ ἰαπάαΐ Ῥηοίίαβ Ρ. 842, 8., τρθιθουῖθο Ιαρϑα, πϑπὶ ἴπ ἰδία τα ]ἃ 
Βωροίϊοπτηῃ Π1Π1] οβί. 

8608. Θείβαθι) Ῥτο Θείβαθε. ΚΝ. 862, 911. Οἵ. οἴκαδις ῬΥῸ οἴκαδε ΞΌΡΥΔ. 
ἐξόπισθέ μου) ΜΑΙ ἐξόπισθ᾽ ἐμοῦς, Βαοίϊοσθ. 

809. τἄνθεια) ῬΥΟ τἄνθεα. 1. Δαμοκλειος ῬΙῸ Δημοκλέους, Ταροκλειος 
ῬΙῸ Ἱεροκλέους, Ἀμινοκλειος ὈΓῸ ᾿Αμεινοκλέους, Χαλκιδεια ΡΓῸ Χαλκιδέα, 
Ἠολεια ΡΙῸ Αἰολέα ἴπ ἴηβοῦ. Βαοῦ. 11. [,θαἰκ. Χηρωνεια ῬΪΤῸ Χαιρωνέα, 
Φωκειι ῬῖῸ Φωκέϊ, [Πβου. Οτόποπι. ΟἸαυῖς. Οὐοπίγα ἐ βεθρ6 οτα ϑθαπέ. 
Ξ16 Αμινοκλειος ΒΌΡΤα, ἐσοτελίαν ασφαλιαν Τηβοῦ. Βωοίῖ. 1. ἐρανας 11]. 

Ἄργιος ἵν. δίπνον ΧΧΥΊΙ. ἐπιδει (ἐπειδὴ) [ΠΒΟΥ. ἃΡ. ΟἸατς. ἡ. 1ὅ4. Αἀάς 
πίττομαι ῬΙῸ πείθομαι Βοωροίίοα ἀϊοΐατη, ἃΡ. Ῥμοῦππ Ρ. 842, 8. Οείεο- 
τατη οἵ. ΓΠΘοοΙ. ν. ὅ6. γλάχων᾽ ἀνθεῦσαν. 

ἀπέκιξαν) 71)Φοιιϑϑογιπί. ἩΕνΟΏΠΒ : ἀπέκειξαν (510): ἀποπεσεῖν 
φυσῶντες ἐποιήσαν. (υοά τοοορὶΐ ΕἸ]ΠΙΒ]οῖαβ. Ἐϊβέ δπΐθτη οοτηροβιξαχη 
6 γοῦρο κίχειν ν6] μοί κίκειν ρχῖσηα Ῥγοάποία (απ 6 ἔοτί. κίκυς ἄκικυς 
κικύω, οἸηηϊα ἃ δαάθιη σϑάϊοα κίω ἀθάποία). Θ᾽ μΙ 65 οουταρία ΔΡ. 
ΟΠατόθοβο. ΒΟΚΚ. Ρ. 1188. ἐπικίκοι δρομέσι. ῬΘ᾽ταμηῖαβ ἈΠοάϊ5 ἴῃ 
Ονο : τὸ μὲν θεῶν ἐριβόας  ρμᾶς ἔκιξε καρυξ φῦλ᾽ ἐς βροτῶν. 

869. χαμαί) χαμούς Α. ΤιΘοῦ!ο ΠΟΠ ΞΡοΥποπᾶδ. 

870. αἴ τι.) Τιοροθαΐαγ εἴ τι. ΟΥ. δὰ 897. 
τῶν ῬΥῸ ὧν, ΄1ο τοὶ ΡΙῸ οἱ 1,05. 1302. τᾷ 1906. τὼς ῥΥῸ ὡς Βαρτα 702. 
ἐγὼ) ἰὼ ΕἼΤΩ5]. ἴπῖο ἰὼν Βουθοηάθτη. ὙΊάΘ ἰηΐτα 898, 899. 

871. ὀρταλίχων) ΟΘὨΘΙΑΠ Ιου Πϊο ἀρ υλθι5 αἰοΐαχη, τι τετραπτερυλλίδες 
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ΔΙΚ. Ὦ χαῖρε κολλικοφάγε Βοιωτίδιον. 
Τί φέρεις; ΒΟ. Ὅσ᾽ ἐστὶν ἀγαθὰ Βοιωτοῖς 

ἁπλῶς, 

ὀρίγανον, γλαχὼ, ψιάθως, θρυαλλίδας, 
νάσσας, κολοιὼς, ἀτταγᾶς, φαλαρίδας, 87 

τροχίλως, κολύμβως. ΔΙ. Ὡσπερεὶ χειμὼν ἄρα 

ὀρνιθίας εἰς τὴν ἀγορὰν ἐλήλυθας. 
ΒΟΙ. Καὶ μὰν φέρω χᾶνας, λαγὼς, ἀλώπεκας. 

σκάλοπας, ἐχίνως, αἰελούρως, πικτίδας, 

ἄς «αδαιτιροαϊθαβ. Οὐαπαπδτη Ξοπο]δβδία τποποῖ μέϊος σαϊἰηαοθοϑ 
ἀρὰ Βαοῖοβ ὀρταλίχους ἀϊοῖοξ, τιξ οἴ Θέγαίεβ ἀρ. Αἴπθη. Ρ. 633. πο 
Βθηῆβα οοτΐα Ἰθριταν νοοαθυ]ατη ἀρ. ΤΠΘοουῦ, χη]. 12. 

872. κολλικοφάγε) κόλλιξ, αὖ ἀοοοί 56Π0]., εἶδος ἄρτου περιφεροῦς 

εὐαῖ. ΗἸρρομπαχ Αἴποη. ρΡ. 804. καὶ κρίθινον κόλλικα, δούλιον χόρτον. 

ἘΡΒΙΡΡαΒ Ρ. 112. κόλλικα φαγὼν κρίβανος ἄρτων. 

874. γλαχὼ) ΑἰθΠουτη οβί βληχώ, αἵ Τγ5. 89. Ῥάαο. 712. κυκεῶν᾽--- 
βληχωνίαν. 

875. ΟἿ. Ῥαο. 1008. κἀκ Βοιωτῶν γε φέροντας ἰδεῖν [ χῆνας, νήττας, 
φάττας, τροχίλους- Ϊ καὶ Κωπάδων ἐλθεῖν σπυρίδας. 

ἀτταγᾶς) “{ἰαρῖπο5θ. ΑὉ Αυϊβίοίθϊθ Η. Απίπι. χ. 49. γϑοθηβθίαν 
οὕτα ΡΆ]Π]Π1ηὰ ΡΠ πδοθα, ῬΟΥἴθθ, ῬΠΆβΙᾶπΟ ὅσ. Ἱπίευ ἅνεβ κονιστικάς. 
Τῃ Ανιρ. 761. ἀτταγᾶς ποικίλος ἀἸοιίαν. Ψιάοίαι 6556, απ ποβίσαϊοβ α1- 
ουπΐ φγοι86. ΟἸθυτα 6].5 ἀθ οθποσθιη [ὰ1556 οοπβίαΐ ἐχ ΕἾ. 879. ἀτταγᾶς 
ἥδιστον ἕψειν ἐν ἐπινικίοις κρέας. ῬΠΟΘΠΙΟΙ465 Αἴποη Ρ. 652. κοὐδὲν ἢν 
τούτων ὅλως Ϊ πρὸς ἀτταγῆνα συμβαλεῖν τῶν βρωμάτων. 1)6 το] αϊ5 
ἔουτη]58. Ππ]Ὲ5 ΠΟΙΉ]ΠΙ5, τι 46 δοσθηΐα, νἱὰ. ΠΟΌΘοΚ. δα ῬΒγσ ΟΝ. Ὁ. 
ΠΕ 7..18: 

φαλαρίδας) Φαληρὶς 7ιίϊοα αἶγα ο5ῖ, 5ῖ. ἀϊοΐα ἃ βίβι]α αἰδα ἴῃ οαρϊίο. 
Οὗ, Αν. 565. πυροὺς ὄρνιθι φαληρίδι θύειν. ὈΪ 5010] : ὄρνεον λιμναῖον 
εὐπρεπές. 

876. κολύμβως) ΜΜογγοβ. ΔῃρῚ. αἴνογβ. Ἡβυοὴ : κόλυμβοι: αἱ 
κολυμβάδες (5οΥ10. κολυμβίδες), τὰ ὄρνεα, ἢ ζωὔΐφια ἐν κολυμβήθραις. ἴπ 
Αν. 804. κολυμβίς Θαάθρτη ἃν15 αἸοΙ[Γ. 

χειμὼν---ἐλήλυθας) ΑἸοχὶβ ΑἴΠ θη. Ρ-. 998. νυνὶ δὲ πρὸς τοῖς πνεύμασιν 
Ι τούτοις Φάῦλλος “προσγέγονε χειμὼν τρίτος" [ ἐπὰν γὰρ ἐκνεφίας καταιγίσας 

τύχῃ Ι ἐς τὴν ἀγορὰν, τοὔψον πριάμενος οἴχεται 1 ἅπαν τὸ ληφθέν. Ἰάθγηη Ρ. 
940. ἵνα Καλλιμέδοντ᾽ εἰς τοὔψον, εἰ φιλεῖς ἐμέ, ] παύσῃς καταιγίζοντα. 

877. ὀρνιθίας) ΘΓ ποιλθη οΧχ οσοδβίοπα ἤοίιμη. δῖος καικίας καὶ 
συκοφαντίας ἕϊη. 4987. 

879. σκάλοπας) 1)6 (α] 015 ΒοροΌοΙΒ νἀθπααβ ΡΒ] πὰ Η, Ν, νἱ, ὅ8, 
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ἰκτίδας, ἐνύδριας, ἐγχέλιας ἹΚωπαΐδας. 880 
3 ῇ κ 7 » ΄ ΄ 

ΔΙΚ. Ὦ τερπνότατον σὺ τέμαχος ἀνθρώποις φέρων, 
δός μοι προσειπεῖν, εἰ φέρεις, τὰς ἐγχέλεις. 

ΒΟΙ. Πρεσβειρα πεντήκοντα ωπᾷδων κορᾶν, 
57 “-“ 3 , ΄σι , ἔκβαθι τυῖδε κἠπιχαρίττα τῷ ξένῳ. 

πικτίδας Α.Ο.Β..Τ΄. πυκτίδας Α14, ΤῈ Ποο δπίτηαϊο αἰΐατη ἀρυα ρυδπι- 

τηϑῦϊοοβ οδὲ β]οπθτη. ἘΠῚΜῸ. Ααΐ οοΥταρία οβῦ πθοο νοχ, δαΐ δχοίαϊῇ 

γαῖα: ΠΆΤῃ πικτίδας ἰκτίδας Θοπ] ποΐτη Ῥοβι556. σοτηϊσατη ΠΘασπδ] 8 

δϑέ ρυόρδΌΠ6. οι [οτέ. ἰκτίδας, [ κάστορας, ἐνύδριας. ΗΠ ἄπο 7πη- 

σαπίαν ΗΠ γοδοί. ἰν. 109. ἘΝ ἰογΐαββο πακτὶς (Βῖς, ἃ πήγνυμι) ΒΘΟἴΘατΩ 
Ῥαουῖς Ῥτὸ κάστωρ. ΒΡ ΟΟΥ5 δαϊαπη ΠΟ Ἰαΐθγθ υ. δίκτυας (Δ ΠΙΓΔ] 16᾽- 
ποΐι) δαΐ ὕστριχας, 4αογθσα αἰγυτηητθ τηθτηοσαῖ Ἠ τοσοῦ. ἵν. 192. 
Πρηΐααθ φάσσας 6Χ πος οαΐα]ορῸ οχοϊαϊββα ροΐθδί Ῥγορίθι ΞΙπΉ116 
νάσσας ν. 175. Ὗ'. ῬδοΙΒ 1.1. 

880. ἐνύδριας Ε]ΤΆΒ]. τοοορὶῦ Πιηά. ἐνύδρους γα]ρο. ἐνύδριες ἸορΊ ΓΤ 
Ἡτοάοί. 11. 72. ἵν. 109. Τιδῇϊηο ἐμέγα ἀἸοϊταν που ἀηῖτηα], ΑΠΡῚ. οἵἕθ)", 

ἐγχέλιας) Τιορσαΐα! ἐγχέλεις. Ὑ΄. Β6Π0]. δ( 889. ᾿Αττικῶς ἔγχελυν" 
Βοιωτοὶ ἔγχελιν.. [ἄστη ἀοοοπί ῬΕΐοιποι Ρ. 46. οὐ αγδτητηδί. ἴῃ ΜΠΠ- 
ΘΆΤΟΠΙ Οοαα. Ναπη. Ρ. 492. ἐγχέλεας ταῖπτι5 τϑοῖα βυδάθθαΐ ΠΙηα, 

882. εἰ φέρεις) Μαῖϊπι ἃς φέρεις. ϑδ΄ῖ΄ο Τγϑ. 894. ἴθ᾽ ὀρθὴν ἥνπερ ἔρχει 
τὴν ὁδὸν. Νατῃ αϊοξαγιιβ ροΐϊα5 Γαϊββαῦ σοτηίοιιβ, εἴπερ φέρεις. 

888. ΖΒοΏγ]υ5 Ὅπλων κρίσει ἃΡ. 5010]. δέσποινα πεντήκοντα Νηρήδων 
χοροῦ [κορῶν ἢ]. ΒΠΜ. 

πρέσβειρα) Παχίηια ταῖα. Βωροῖιβ ΔηρΊΠ]Π]Άτη τηδχίτηδτη 6 ΟΟΥΘΘ ̓  
Θχίτηϊξ, σοτητηθηἀαΐαστιβ θᾶτη ΠΙΟΘΘΟΡΟΙΙ. ἴπ Τυβ. 86. πρέσβειρα 
Βοιωτία δ5ὲ Ζοηιῖηα ργίπιαγία Βαοίϊα. Ὗοχ αοίϊοα ζαϊββθ νἱάθῦαγ. 

Κωπάδων κορῶν) Ἐπιῦυ]υ5 Αἴπδπ. Ρ. 500. παρθένου Βοιωτίας [ ἹΚωπᾷδος. 
Θ.ΠΩΠΙΟΥ Φαληρικὴ κόρη γοσδίιη ἀρὰ ἴπ Εμαθ} Ἰοοο Αἴπρη. Ρ. 108. 
τροχήλατος κόρη Ῥᾶϊϊπα ΧΟΠΑΙΟΗ. Ρ. 69. Δήμητρος κόρη ξατῖπα Ἐπ]. 
1.1. ἁγνὴ παρθένος Δηοῦς κόρη ἜΘδάοτη ΑπΌΡΠδη. ΑἸΠΘΗ, Ρ. 449. Δήμητρος 
παῖς Ρ]αοοηΐα Ατομοβίγαῖ, Ρ. 137. Μαρὴϊ δαΐθτη. ὩβΕμθδΠΐι 
ΔΠΡῚ 16 Ἰαοῖ5 Οὐραϊαϊ5. Ὑ΄. Ραδο. 1.1. καὶ Κωπάδων ἐλθεῖν σπυρίδας. 
Τ1,ν5. 86. 702. τηΐτὰ 962. ΕῪ. 589. Βίταςβ Αἴπδη. Ρ. 927. καὶ Κωπάδων 
ἁπαλῶν τεμάχη ] στρογγυλοπλεύρων. Ὗ΄. εὖ Ἰρδατῃ Αἴπμθη. Ρ. 297 Ὁ: 

884. τῷδε (τῶνδε Δ) κἠπιχαρίττα τῷ ξένῳ ἀϊοξαγα ῬΓῸ καὶ τῷδ᾽ ἐπεχα- 
ρίττα τῷ ξένῳ, ταγΐογο οΟἸ]οοδοπα γι θογαπι, αὖ ἴῃ ΝΡ. 746. κἄτα τὴν 
γνώμην πάλιν | κίνησον αὖθις αὐτὸ καὶ ζυγώθρισον. Ῥαο. 417. ξύλλαβε Ι 

ἡμῖν προθύμως τήνδε καὶ ξυνέλκυσον. οἴ ἀρυὰ “ὐβομγατα Ῥίομι. 51. 
ἔγνωκαρτοῖσδε κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. ὮΙΝῸ. ΜΤΙΜΙ αυϊάοτα πι}1ὰ ἴπ ΗΪ5 
Ἰοοῖβ {γα πβροβίθιο ν᾽ ἀθξαν, πθαπθ πα] αβπιοαϊ ραγο]ο καὶ σΟ]]Οσα ΙΟῊ 5 
ΘΧΘΙΏΡΙ τη Βἰποοῦαμπη ἀρὰ γϑίθυοβ οουηΐοοβ Αἰ605. ΤΘΡΟΥΪΤ ΡΟΒ86 
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ΔΙΚ. Ὦ φιλτάτη σὺ καὶ πάλαι ποθουμένη. 585 

ἦλθες ποθεινὴ μὲν τρυγῳδικοῖς χοροῖς, 

οἴθᾶο: ηπδ5 εὖ Μοίποκι! βθηϊθηῖία εξί Εγ. Οομα. ἵν. Ρ. 486. Ναιῃ 

1.1. τῷδε ὥηιθ Ὀθπ6 84 γούθυτα ἔκβαθι εἴηπα 88 ἐπιχαρίττα ΥΘΐεΙτῖ 

ροββεῖ. Οἵ. Νυῦ. 969. ἔλθετε δῆτ᾽ ---τῷδε εἰς ἐπίδειξιν, ὉΌΪ τῷδε οἵ δὰ 

ἔχθετε οἱ τᾶ εἰς ἐπίδειξιν τοίογοπάθτη Θβί. Βοαᾶ ρτὸ τῷδε Δ]1π4 τϑρο- 

ποπάσπι. Υ. ποῖ. Ξξεᾳ. [ὰ Νυῦ. 745. ΡΙῸ τὴν γνώμην ἰοαροπάστη ΘΓ 

Ῥοίεῖο οἱ Ηδυπιδημο τῇ γνώμῃ. [π ΡῬαο. 417. ΘΟΥΤΙΡῚ ροββεῖ οὔτη 

ΜΜοϊποκῖο 1.1. τήνδε τε ξυνέλκυσον, 56 πὶ ταυσίαπάστα. οι Ποθῖ 

ξυλλαβεῖν Ὠϊο ΠΟ ΒΩ ΠΟΙ του ναοῦ ααἀγιυανθ, απδθ οδῦ πϑιταΐα ααϊάθτα 

γΟΓΌΪ δὲ ταθίαρμουῖοα βρη! ηοαίῖο, 5θὰ ῬτΟρυῖο βθῆβα ϑέηιί οἱ τηα ρ7ὲ- 

βοπάογο (Ατρ]ῖοθ, ἐο )οΐπ ἐπ ἰαψίπρ λοῖά 97). [Ιἴαψαβ βθηβαβ οὐ: 

αἰκογίον. ποὐϊϑομηι ἤαηο (1.6. ἄθαπι Ράσθπι, ἀἰσύαπα. ῬΓῸ ἔαπθ απο 1118 

δχίγαμίτατ) ππα ργοϊθπθ οἱ δωΐγαῆδ. Τοηΐααο ἴῃ “ΞΟΠ } ἰοσο δαΐ 

τοῖσδέ τ᾽ οὐδὲν, αὖ οὐτὰ ΒΙοΙα ΠΟ] ἀϊο καὶ τοῖσδ᾽ οὐδὲν, ΞοΥΙθΘΠάθτΩ. 

τῷδε 1υτ]. Ιπ απο νἱχ ἀαῦϊτατὶ ροΐοβε αχυΐῃ Ἰαΐοαῦ ἔογπια Βωοίϊοα 

Ῥῖο ὧδε ἅμο: αὖ Ξαρτὰ αἰχοτγαῖ ΜΕργθηβΙ5β, ἐς τὸν σάκκον ὧδ᾽ ἐσβαίνετε 

νυν. 745. Ουδ115 δὰ ἐπουϊξ ποῖ οτηπίηο ΠΙαποῦ, 564 ἐουτηδτη “ΠΟ ἸΟΆτη. 

τυῖδε τοροβιυιΐ, α186 ἸΘΡΊ Γι] ἴῃ Βαρρμὺβ Οὐ ἴῃ ποῦ. ν. ὅ. ἀλλὰ τυϊδ᾽ 

(τύδ᾽ Ῥίοηγβ. Ηδ]. τύϊδ᾽ Ἡορμδβῦ. Ρ. 79. εἵ Ῥυϊβοίαπ.) ἔνθ᾽, αἴ ποτα 

κἀτέρωτα. ἴάοπῃ (τυίδε) 5υδδοταῖ Καηῖαβ δά ὅτορ. Οου. Ρ. 996. οἵ 

Ροβίθα Μοϊπεῖς. ὦ ΤΠροοτῖΐ. 1.12. Εδπάθγη ἔουτλατη ΡΙῸ τᾷδε τα- 

Ῥοβιθγῖπη οἰϊδτη ἱπῖγα Υ. 003. Οοιταρίς Ηδβγομῖαβ: Τυΐ, ὧδε Κρῆτες. 

Τύδαι, ἐνταῦθα. Αἰολεῖς. ΒΌτται Τογῖοα νἱάθίατ ξαΐϊβεο τεῖδε (αὖ εἶ Ῥ1Ὸ 

ἦ ϑορῆτοι. ΕἾ. οσυῖ!. πεῖ ὕ7Ὸ πῇ Εγ. χχχυῖ. ὅπει ὑτῸ ὅπη Πεογοῦ. 

Οὐοτουτ. Βοβα Ρ. 210), τοβεξασπᾶα ΤΗθοοτϊίο ἱ. 12. (ΟὉ] τῷδε, αὖ ΠΟ, 

Ἰζ. τεῖδε 8115). 11. 101]. ν. 80. 92. 67. 118. τὴ. 40. παν. 5. ἴπ 

αυΐθιβ Ἰοοἱβ ναυϊδηΐ ῬΙθγασησαθ ΠΥ] ᾿πίου τῆδε τεῖδε οἵ τεῖνδε. Οεἴογυτη 

ποβοῖο ἃπποι ργϑοβίος Πῖο 5ΟΙΙΌΙ τῦδε : “Το Ποῦτα οπΐτῃ δβῦ ΡΙῸ ὧδε, αἵ 

δάμυ ΡτῸ δήμῳ, ΡΙΗ͂ΧΟ τ υὐ ἴῃ τύδε τῖὸ οἵδε. Υ'. 84 895 ἰπῖτα. υ 

δαΐοτη βῖο ροβίσαπι Ῥ1Ὸ οὐ δαϊ ῳᾧ Ῥτγοπαπίϊαζατη. 6586 υε οοπῃδίαϊ ψ6] 6Χχ 

ΑοΙοο Εὔκος (1.6. οἶκος), απάβ Τιαΐ : υἱοιι8, ἈΠΡῚ : εὐἱοῖ; εἴ Εῦνος 

(οἶνος), πᾶς Τιαῦ : υἱπιηι, Απρ]: τοἷπθ. ῬΘΊτα 8 δάνθυθιατα πῦ γΕ] πυῖ 

ῬΙῸ ποῖ τοβϑιτπρπάστη νἱἀθίαγ βόρῆτοη. ΕῪ. 91. πῦς εἰς μυχὸν καταδύῃ ; 

κἠπιχαρίττα) κἢπιχαρίτται Ἀ.. κἠπιχαρίτως Δ. Αὐποΐοῦ ΕΣ γιμο] ορΊΟΙ 

Μ. Ρ. 867, 19. ἐπιχαρίττα : ἀντὶ τοῦ ἐπιχαρίζου Βοιωτικῶς, παρὰ ᾽Ἀρισ- 

τοφάνει. Ῥγεβίαΐ, ΟΡ ΠΟΙ, κηπιχαρίττευ, αἵ ἐπαινεῦντες ΑἸοδοαΒ ΕἾ. 

ΧΧΠΙ. βέλευς χχῖν. 12. μαρτυρεῦντας ΧΙ. ὠρχεῦντο ΞΆΡΡΠΟ ἘῚ. Ιχχσχῖ. 

καθίζευ ὙΠΘοοΥ.. χΥ. 8. ἀφίκευ χὶ. 42. βιάζξευ χν. 70. ποτερχέυ ἘΡ. 

χχὶ. 2. ΨῈΕὶ οζΐαπι κἠπιχαρίττω. ἾΝατα τηαζαίῖο οὐ ἴῃ α Αοϊοο ἀϊαϊοοῖο 

ποι δοηγοηϊξ : ταθπάοβιπι δπίτα νἱἀθξαν ἐμὰ μγῸ ἐμοῦ ν. 910. Οοἴογυτα 

ἄθ νουῦο Βαοίϊοο ἐπιχαρίττομαι οἷ. δά 867. 

386, ποθεινὴ---τρυγωδικοῖς χοροῖς) 0110] : ἐσιτοῦντο γὰρ οἱ χορευταὶ 
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φίλη δὲ Μορύχφῳ. Δμώες, ἐξενέγκατε 
τὴν ἐσχάραν μοι δεῦρο καὶ τὴν ῥιπίδα. 
Σκέψασθε, παῖδες, τὴν ἀρίστην ἔγχελυν, 
ἥκουσαν ἕκτῳ μόλις ἔτει ποθουμένην" 890 

5 

προσείπατ' αὐτὴν, ὦ τέκν᾽" ἄνθρακας δ᾽ ἐγὼ 
ὑμῖν παρέξω τῆσδε τῆς ξένης χάριν. 
᾿Αλλ᾽ εἴσφερ᾽ αὐτήν: μηδὲ γὰρ θανών ποτε 
σοῦ χωρὶς εἴην ἐντετευτλανωμένης. 

δημοσίᾳ. Οἵ. Ῥαο. 556 ὦ ποθεινὴ τοῖς δικαίοις καὶ γεωργοῖς ἡμέραι 564 
δη. 84. ποθεινὸς τοῖς φίλοις, γεφγοίἑοι ὃν ἠὲ 7γϊοηά5. 

887. Μορύχῳ) ῬῬγεοΐθυ ποβίγαση γεβρ. 506. 1142. Ῥαο. 1008. 
αἰ ἀ]οππβ 46 εοὸ Ρ]αΐο σουηϊοιβ εἰρωνευόμενος ἃΡπα 56Π0]. δά ΝΝυδ. 109, 
ὦ θεῖε Μόρυχε, νῦν γὰρ εὐδαίμων ἔφυς, Ϊ καὶ Τλαυκέτης ἡ Ψψῆττα, καὶ Λεωγό- 
ρας, | οἱ ζῆτε τερπνὸν [τερπνῶς ὃ] οὐδὲν ἐνθυμούμενοι. ὉΠΜ. 

888. τὴν ἐσχάραν) ΚΕ ομΐμηι ῬογίΔὈΠ]Θτα. Οἵ. ὕεβρ. 998. ἂν. 1252. 
ΕΥ. 112. Ρ]αΐο σοτηϊοαβ ἃρΡ. ΡΟο]]. χ. 101. ἐκκομίσειέ μοι [ τις (ΒΟΥ. 
ἐκκομιζέτω τις ααΐ ἐκκόμιζέ μοι, παῖ. ν. Ρ]. 1194. Ὑ εβρ. 819) θυμαλώπων 
ὧδε μεστὴν ἐσχάραν. 

τὴν ῥιπίδα) ΕἸΔΌΘΙαγα. Οἵ, 669. ἐρεθιζόμενος (φέψαλος) οὐρίᾳ ῥιπίδι. 
ἘθυΪα5 Αἴπδη. Ρ. 108. ῥιπὶς δ᾽ ἐγείρει φύλακας Ἡφαίστου κύνας, θερμῇ 
παροξύνουσα τήγανον (γα]Ρ". τηγάνου) πνοῇ. 

889. ἀρίστην) κρατίστην Δἴποη. Ρ. 299. Ἐὐιβίαίῃ. Ρ. 1240, 19. ΠΙΝΏ. 

890. ἕκτῳ----ἔτει) ϑϑοχίπβ θηΐτα Π1Ο Ὀ61} Δππὰβ ἀρθθδίαγ. Οἵ. 266. 

892. τῆς ξένης) ΘιτηΠΠογ Τγ5. 701. τοῖσι παισὶ τὴν ἑταίραν ἐκάλεσ᾽ 
ἐκ τῶν γειτόνων [ παῖδα χρηστὴν κἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν. 

899. μηδὲ γὰρ θανών ποτε) Ῥατοάϊα νεγβαθστη ΕἸ ΤΙρΡΙ 415 ΑἸοθβῦ. 9574. 
μηδὲ γὰρ θανών ποτε Ϊ σοῦ χωρὶς εἴην, τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί. 

894. ἐντετευτλανωμένης) ὅ56Π0] : ἀντὶ τοῦ μετὰ τεύτλων ἑψηθείσης" μετὰ 
τεύτλων γὰρ ἤσθιον τὰς ἐγχέλεις. Οἵ. Ραο. 1019. ὀλόμαν ὀλόμαν, ἀποχηρω- 
θεὶς ] τᾶς ἐν τεύτλοισι λοχευομένας. ῬΠΘΥΘογαΐο5 Αἴποπη. Ρ. 268. τεύτλοισί 
τ᾽ ἐγχέλεια συγκεκαλυμμένα. Ἐχα]ὰ5 Αἴποη. Ρ. 800. νύμφα ἀπειρόγαμος 
τεύτλῳ περὶ σῶμα καλυπτὰ | λευκόχρως παρέρχεται ἔγχελυς. Τάθτη 1014. αἵ τε 
λιμνοσώματοι (5οΥ10. λειοσώμ.) [ Βοιώτιαι παρῆσαν ἐγχέλεις θεαὶ | τεῦτλ᾽ 
ἀμπεχόμεναι. Ἰάριη Ῥ». 9501]. ἀγαπῶν τε κἂν ἑψητὸν ἐν τεύτλοις ἕνα Ἷ διὰ 
δωδεκάτης ἑψόμενον ἡμέρας ἴδη. Ἐττηὰ αἸΐογα τευτλίον Οσοατ δη. 
942. τευτλίοισι λευκοῖς. ΕἾ. 110. ΑἸοχΙ4. Αἴμοη. Ρ. 621. ἘρΡΠΤοη. 
ΡῬ. ὅ0ῶ. ἄς. “Βοίᾳ {τ05 5ροοῖοβ [ουπηίαγ, τεῦτλον μέλα δοία υμὶσαγὶξ 

αι 
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ΒΟΙ. Ἐμοὶ δὲ τιμὰ τᾶσδε πᾶ γενήσεται ; 80 
ΔΙΚ. ᾿Αγορᾶς τέλος ταύτην γέ που δώσεις ἐμοί. 

᾿Αλλ᾽ εἴ τι πωλεῖς τῶνδε τῶν ἄλλων, λέγε. 
ΒΟΙ. ἹἸώνγα ταῦτα πάντα. ΔΙ. Φέρε, πόσου λέγεις ; 

ἢ φορτί᾽ ἕτερ᾽ ἐνθένδ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἄξεις ; ΒΟ. Ἰώνγ᾽. 

λευκὸν οἱοία, δἰ ἄγριον 56ὰ λειμώνιον μγαΐθηδι5δ. Μ΄. ὈΙοκοοιίᾳ. ἰἱ, 49. 
ἵν. 16. ΡΙη. Η. Ν. χῖχ. 8. ὙὉμίουβοη. δὰ Βδη. 1.1. 6 ρυΐπιᾶ 
ΒΡΘοΙΘ ἀρὶταῦ που Ιοοο. (ὐδίθιτμη πθβοῖο ΔΠΠΟΠ Τ]Θ]15 βου σθαι 
ἐντετευτλιδωμένης ἃ τευτλὶς, ατ188 ἔοττηα τηοτηογαΐαι ΑἴΠθη. Ρ. 871 Α. 
Υ61 Ῥοΐϊπ5 ἐντετευτλιωμένης ἃ τευτλίον. Νοπ οπῖτη νἱάθο ἡποιποῦο 
ἀδάποιϊ ροββιξ νϑυθαπη τευτλανόω ἃ τεῦτλον. 5᾽ΓΩΠ,α οοτηροβίία ἀρυᾶ 
ΠΟΒΕΓαΤη 5απηΐ ἐγκεκορδυλημένος ΝᾺ. 10. ἐγκεκοισυρωμένη 48. 

895. ᾿Εμοὶ) ᾿Εμὺ ϑογθοηάστη, φαοα Βοροίίοιτη 6556 Ρ1Ὸ ἐμοὶ ἀϊξογίο 
ἐγδα!ς ΑΡΟΙ]οπῖαβ ἀθ Ῥέοπ. Ρ. 864. “320]65 οἱ εἴ ῳ 'π υ τηπίαββθ ποία πη 
εβί. 7Ίσ υὑκιας (οἰκίας) ΤιΘαΚ. 1. τὺς αλλὺς προξενυς (τοῖς ἄλλοις πρ.) 
1014. τὺς πολεμαρχυς Υ. θυνάρχω (θοινάρχου) ΟΥόμοια. ΟἸΑτΥΊς. ν. ἵν. Ρ. 
152. λυπον (λοιπὸν) ᾿θ14. τὺ δαμυ (τῷ δήμῳ) 1,6α]κ. ἱ. τυδε (οἵδε) ἵν. 
Βοιωτὺυς (Βοιωτοῖς) ν. Μυριχος (1.6. Μοίριχος) ΧχχΥΪ!. τὺς θιὺυς (τοῖς 
θεοῖς) ἴπ Πα]. Οορ. ὕ]γ10Π|5. Ῥ. 208. ϑ΄τη1]16 νἱἀθίασ τῦδε (ρτόπαη- 
τἰαΐατη τυῖδε) ρτὸ ὧδε. ΄. 84 884. 

πα) παῖ Α. Β. Β. Ρ͵οὸ πῶς, υὖ Βυρτὰ 87. 1,02. 171. θὰ 
αασπῃ ἴῃ ἢ. 1. ροβίυ]θίαῦ ΠῸῚ ἴδῃ πῶς, Π.18Π| πόθεν, ποβοῖο ΔΠΠΟΙ 
ΒΟΥΙ͂ΟΙ ἀρθθαῦ πῶ, αποά ΡῬΓῸ πόθεν αἰχῖββθ ΤΟΥ Ίθηβθβ, αὖ τουτῷ ρῥῖὸ 

. τουτόθεν, αὐτῷ Ῥ͵Ὸ αὐτόθεν, [65015 εβύ ΑΡΟΙ]οπίαβ 46 Ῥγόποιη. Βο κι. 
Απεοά. Ρ. 629. αἱ Ἰαυάδΐ ΘΟΡὨΓΟΠΙ5 ἔγαρτηθπία, πῶ τις ὄνον ὠνασεῖται ; 
τουτῶ θάμεθα. αὐτῶ ὁρῆς, Φύσκα. Ηϊπο οουτίσοπᾶα ΗΘβνοΠΙ ο]οββα, 
τοῦτο : ἐντεῦθεν. Λάκωνες. ΘΟΥΙθΘΠάατη τουτῶ. 

γενήσεται) Μ]τη 6Χ ᾿π40]6 αἰ] θοῦ Βωοίϊοδο γενείσεται. Υ. δα 862. 

896. ἀγορᾶς τέλος) Εογὶ υθοίϊψαϊ, χποὰ τοῖς ἀγορανόμοις ρεπάοθαΐαν. 

898. ἰώγα Ἰ10τ]. ἰώνγα͵ Βγαποῖς. ἑἱώνγα Ὀϊπά. ΟΣ Ρτοορίο Αροϊ]οπῖὶ 
ἀρ Ῥτόποιῃ, Ρ. 924. Βοκ. δρυὰ ἡυθπὶ ἱώνγα ἸΕρΡΊΓαΥ ἴῃ ΟΟΥΠ πες 
Βαοίϊε ἐγαρτηθηΐο. 

899. ἄξεις ἰών ; 8. ὃ τι νυ]ρο. ἄξεις. Β. ἰὼ ὅ τι Β. Δ΄ Θαδι ἰθο- 
ὉΪΟΠΘΤΩ τηθιηοσαΐδμη οἰϊαπη ἃ) ΒΟ ο] βία, τπθυϊίο σθοθρι ΠΙπά,, ἰὼ ἰπ 
ἰὼν τηυϊαῖο. Ἐροΐθ, ηἶβὶ απο βου θοηάθτη ογαΐ ἱώνγ᾽ ὅ τι ἔστ. ΝΙΑΠῚ 
ἴῃ Βυ] υΒΠ10 1 ΤΟΒΡΟΠ 515. (οἱ βο]ϑῖ ποὴ ἐγὼ, 5οα ἔγωγε. ΟἿ. τηοᾶο Ἐη. 
99, ἐτεὸν ἡγεῖ γὰρ θεούς; ΒΚ. ἔγωγε ἃς. 172. Νυῦ. 826. 1409. Ἐτοὶ. 

60. 91. 80. 815. ΡΙ]. 874. ἄο. ΕΠ εἷος ἰώνγα γοβροπᾶοί Βωοίυξ ν. 
Ῥιθοθα, αυ ου]ατη γε ΒΡ ββίμηθ {χα πϑροβιιουιηΐ ΠΡ γαΓΙΪ, 

[3] 
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ὅ τι ἔστ᾽ ᾿Αθάναις, ἐν Βοιωτοῖσιν δὲ μή. 900 
ΔΙΚ. ᾿Αφύας ἀρ᾽ ἄξεις πριάμενος Φαληρικὰς 

ἢ κέραμον. ΒΟ. ᾿Αφύας ἢ κέραμον ; ἀλλ᾽ ἐντ᾽ 
ἐκεῖ: 

5 5 0 8 « ΄“ ψ» “ 3 3 ᾿ 

ἀλλ ὃ τι παρ ἀμιν στι, τᾷδε δ᾽ αὖ πολύ. ΤΣ ᾿ ΡΌΣΕΡΣΥ ΨΊΝ ἀρ: 
ΔΙΚ. ᾿Ἐγῴδα τοίνυν: συκοφάντην ἔξαγε 

“ ΄, » ΄ Ν ἐν Ν 

ὥσπερ κέραμον ἐνδησάμενος. ΒΟ. Νεὶ τῶ θιω, 

900. ἔστ᾽) ἔντ᾽ οχ Δ. Πιηά. Θιυοά Π]|αΐαμη νιἀδίαῦ οχ ν. 902, 
ἐστὶν Θπΐπι ἸΘριξαι ἴῃ Θ) βάθια βούπιοπο ν. 878. ᾽στὶ ν. 909. 106 ἐντὶ 
Ῥῖὸ ἐστὶ αἰχὶ δα 7398 (Αρρεπά.). (Οδίογυτη ἀπΐθ ᾿Αθάναις ΞΔ ἸΙΘ ματα 
ἐν ΟΧ 564 θη] ἐν Βοιωτοῖσιν. 516 Επᾳ. 567. πεζαῖς μάχαισιν ἔν τε ναυ- 

φάρκτῳ στρατῷ. 610, μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν θαλάττῃ. 

᾿Αθάναις) ᾿Αθήναις Β.. ᾿Αθάνας Ἰοτήτηδ 50Π011. ᾿Αθάνασ᾽ ῬΥΟΌΔΌΠΙΓΟΙ 
ἘΠΠΙΒ] οἰαβ, απο οἤδπάθθαΐ ῬΥο ΡΟ ΠἸΟΠ15 ἐν ΟΥΉ]Ββῖο, γα πΐθ ΑΉΥΘΠΒ. 
1. 525. ᾿Αθάνης ΒΙοταῆο]4 (Μα5. Οὐδ. ἢ. 584) Βαοῦοα ῬτῸ ᾿Αθήναις 
ἀϊοΐαμη. δῖ. κηὴ ΡῬ͵Ὸ καὶ, δεδοχθη Ῥῖοὸ δεδόχθαι, ποῖ. Βαοί. 1, Πι68Κ. 
Δαμήηνετος ῬΓῸ Δημαίνετος ἵν. χήρε ῬΤῸ χαῖρε ΧΧΥΪ. διακατιης ΟΥ̓́ΘΠΟΙη. ΒΟΒ. 
ἱ. τῆς χαριτεσσι Υ. πῆδα (παῖδα) εἴ φίλης ἀγκάλης ΟΟΥππᾶ ΔΡ. ΑΡΟΙ]ΟΠ, 
Ὦγβο. ρ. 396. Ῥεηΐαᾳαθ παληὸς ἀρχηὸς ᾿Αχηὸς ἔΟΥΤΩο5 ΒοΘΟΙΙΟδ8 Τηθτη0- 
ταηίαν τη ἔγτη. Μ. ρ. 92, 6. 

901. ἀφύας--- Φαληρικὰς) Ἄν. 70. ἀφύας Φαληρικάς. ΕῪ. 422. μηδὲ τὰ 
Φαληρικὰ τὰ μικρὰ τάδ᾽ ἀφύδια. Ἐαθυ]ὰ5. ἀρ. Αἴμοη. Ρ. 108. ὁμοῦ δὲ 
τευθὶς καὶ Φαληρικὴ κόρη. Μαΐτο ἃρ. Αἴπεη. Ρ. 195. ἡ δὲ Φαληρικὴ ἦλθ' 
ἀφύη, Τρίτωνος ἑταίρη. ΜδοΠο Ρ. 244. Φαληρικῆς ἀφύης---διασεσαγμένος. 

902. ἔντ᾽) Ῥτοεῖσι. ΟΥΤΠας.ν. 77. ΤΠ ΘοοΥ. ἰν. 52.ν. 109, χὶ. 45. ὅτο. 

908. ἁμῖν) ΜΆ]Πτη ἔουτηδτη «ἤθο] σάτα ἄμμιν. Υ'. δα 862. 

904. ἐγὦδα τοίνυν: συκοφάντην ἘΠτΗΒ]οῖ5Β. ΙΒ Πρ θαΐαγ ἐγῴδα. 
τοίνυν συκοφάντην. Οοπῇ. νεβρ. 1181, 1205. ΙΝ, 

905. νεὶ τὼ θιὼ) Τρ Ὀδίυγ νεὶ τὼ σιὼ, φαοα Ῥατιστη Τοοπίοατη δβί. 
Υ. Ῥας. 914. [,υ5. 81. 90. 142. 9585 ἄο. ὅ'1ὸ μύσιδδε ἴ,γ5. 94. "λσῃ 
105. ἔλσοιμι 118. ᾿Ασαναίων 170. ᾿Ασανᾶν 980. μυσίξαι 981. ὀρσὰ 995. 
σιγὴν 1004. μυσίδδειν 1076. σέλει 1080. ἐλσὼν οἴ σέτω 1081]. ᾿Ασαναίως 
1244. 1250. ἤνσει 1257. σηροκτόνε 1202. παρσένε 1269. 1272. ᾿Ασάναν 
1800. ἀγασὼς 1301. ὙΙάα ΡΙατα ἃρ. ΑΒ τΘηΒ. 11. 66---70. 64 παδ- 
αυδπη ἰγϑαϊτυ Βοροΐοβ θ ἴῃ σ τηπῖδββθ. Οοπίτγα θιὸς ΡΓῸ θεὸς Βοροίσαπι 
τηθιποσαΐ ΑΡΟΠ]οπΐιβ Ρ. 395, θῖος (519) Οτγδίϊσατα Ηοβυομίαβ 5. ν. Ἐῤ 
θιὸς 5. 06 ἸΘρΊ τα, ἴῃ τηοπυτηθης]5 Βοοί!οἶβ, τὖ ἴῃ ΠΘδΚ. ἢ]. Δωροθιω 1. 
Θιοδωρος ἴϊ. Θιογνειτιδας Οὐχξ, ν11]. Θιοκουδειος 1014, τὺς θιὺυς τ, Οορ. 
ΟἹηομβ. Ρ. 208. ΒΙμΆ1Π15. ταπτδι!οΠ15. εἴπ ὁ Θχθηρὶα βαπί ἑωσας Ῥ1ΤῸ 
ἐούσης 1 ραϊς. 1. 1]. Σωκρατιος οἷ Κλίωνος 11]. ετια ἴπβοὺ. ΟΤαυῖς. ΘυδγΘ 
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᾿ » ἈΝ 

λάβοιμι μέντἂν κέρδος ἀγαγὼν καὶ πολύ, 
Ὄ ᾽ς » Ἷ “- ΄ 
ἅπερ πίθακον ἀλιτρίας πολλᾶς πλέων. 

ΔΙΚ. Καὶ μὴν ὁδὲ Νίκαρχος ἔρχεται φανῶν. 
κ Ὄ ᾽ , ἘΝ 

ΒΟΙ. Μικκός γα μᾶκος οὗτος. ΔΙ. ᾿Αλλ ἀπαν κακον. 
ΝΙΚ. Ταυτὶ τίνος τὰ φορτί᾽ ἐστί ; ΒΟ. Τῶδ᾽ ἐμὰ 910 

Θείβαθεν, ἴττω Δεύς. ΝΙ. ᾿Εγὼ τοίνυν ὁδὲ 

θιὼ ποῦ οὐποίαπίει τϑοθρὶ, ἀποθητθαβ 6ὸ ἴαμα ΠΠὈγι5. ΤΟΥΊΘΠ565 
ἀαΐθπη, Ῥγεῖευ ΤΆΘΟΠΘΞ, θεὸς ἀἸσαΘθαηΐ, 5'1ὸ τοὶ θεοὶ ἴῃ ΜΟΡΆΓΘΗΞΙΒ 
ΒΘΥΙΤΠΟΠΘ ΒΌρΡτὰ 759. 

νεὶ τὼ σιώ) [.6. νὴ τὼ θεώ. Τατγαΐ ἀπΐοτη ΡῈ. Ατηρ ῃΐοποιη οἱ Ζθίμαμη, 
αὖ ΤΉΘθαπιιβ. Οὐὐτῃ Τδοοη Δ]14π|5 απξ Τιδοθοπᾶ 1υτὰΐ ναὶ τὼ σιὼ, πὖ ἴῃ 

Ῥαο. 914. 1,γ5. 86., ᾿π[6 Πρ Οδβίογοθιη εἴ ΡΟ] ὰοθπι. Αἰτοεο ἔθυαϊποο 
51 Ἰυτεπηΐ μὰ τὼ θεὼ, αὐ ἴῃ Εἰςο]. 1δ., ᾿πίο Πρτιπς Οθσθσθια οἵ ῬΓΌΞΟΥ - 
Ρίμδιη. ΒΕΒΘ. 

0906. μέντἀν) Νοπ ρἰδοθῖ ἂν ἴῃ Βοθοῖὶ βϑύτηοπθ ϑου θη πηι 8ι|5- 
Ρίοαθαγ, λάβοιμι μέντοι κέρδος ἀγαγών κα πολύ. ἘΠ᾿ κα γεΥ00 Ροξίροβιξαμη 
Ἰαρίέυσ Ἐρίοματτα. ΕἾ. 94. ν. 16. ἅτερον εἴη κ᾽ αὐτὸ δήπου τοῦ παρεξεσ- 
τακότος. 516 θῃ]π ἸΟΟΌΤΩ ΘΟΙΤΙΡῸ. ΕἾ. 146. εὐσεβὴς νόῳ πεφυκὼς οὐ 
πάθοις κ᾽ οὐδὲν κακόν ἕο. ἘΠ [ογίαξξα ΕἾ. 118. 564 Π1] [θλθσα τηῖ- 
τὰπάστηῃ ; πᾶτῃ 6χ ὑπ]Ρ ΤΊ Πηρστιὰ μέντἂν δά 5οΙΞο 1 ρμοϊαου, 

909. ἀλλ᾽ ἅπαν κακόν) ϑρ( πιογίηι ηιαίμηι οδί. “060 ἱποχρθοΐαίο 
αἀἰϊσξατα, πᾶτη σοπίγατγίθτη δχρθοΐαθαβ ἅπαν ἀγαθόν. Οἵ. ὙΠοοοτΙΙ. χν. 
20. πέντε πόκως ἔλαβ᾽ ἐχθὲς, ἅπαν ῥύπον. 148. χὠνὴρ ὄξος ἅπαν. Αν. 
480. πυκνότατον κίναδος, [ σόφισμα, κύρμα, τρίμμα, παιπάλημ᾽ ὅλον. 

Μικκός) Πογῖςα οἵ θο]Π1ο6 ῥὑτὸ μικρὸς, αὖ ἃρ. ΤΠΟΟοΥατα ΡΟ ΞΈΘΡΘ. 

910. τῶδ᾽ ἐμά) Πυ7ιδ ἠογιυϊηῖὶβ ἤρα. Οὐ ργοχίπιο γϑῦβα τϑρουι 
Βυσορμαηΐα, ἐγὼ τοίνυν ὁδί. ὑπ46 ῬΓΟΠΟΠΊΘμ ῬΟΥΞΟΠδΪ6 ΠΟ ΤΘΑΙΠΤῚ 
Ῥαΐαν! ΒΥΆΠΟΚῖιΒ, ααὶ τῶδ᾽ ἐμοῦς σοΥραθαῖ. ὅδ1Ίὸ ἥδ᾽ ἐγὼ Τωγβ. 94, αἵ 
τηοηπ ΕἸ]πβ]οῖαβ, 41 δααϊ : “ΝΌΠῈῸ5 ἀσθιῖο ααΐϊῃ 5ὰὉ ἐμὰ Ἰαΐδαΐ 
Ῥοουῖοα ἔοστηα (Βοροοίϊοα ὃ) φΈΠΙΓΝΙ ἐμοῦ, ἴδτη ἴπ ἢ. ν. ααδτῃ ἴῃ 77. 
Ώοπθο νοῖο το5 δά Παυϊάστη ρογάποΐα β᾽ζ, ΠΟ] τὴ γθοθρίαμη Ξουρ αΓΆτη 
απ ΒΙΌΠΟΙκῖΟ ταπΐατθ. Μαρπῦτη σοιταρίοϊο Ἰοοῦπι ἀθάογαπέ ρῥτο- 
ΠΟΙΆΪΠΠ ΠῚ ἔρυτο Πουΐορο. ἡ ΜΙΠῚ αυϊάθμη πυ}1ὰ πταυζΐαϊϊοπμθ οριιβ 
νἱἀθίαγ. [Ι͂ῃπ πίγοαιιθ Ἰοοο ἐμὰ ροββθββίν απ θϑί, ΠῸΠ Ῥθυβοηαὶθ, ΟΥ̓. 
Νὰ. 1202. ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν. ϑιαρτα 99. τόν τε σὸν τοῦ 
πρέσβεως. Ήοτα. 1]. γ. 180. δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος. ο. 39. νωΐτερον 
λέχος αὐτῶν. ϑορῃ. (Βα. Ὁ. 844. τἀμὰ δυστήνου κακά. ΟἸσοι, Ρ]απο. 
10, 26. ποηιθη: ηιθιηι αὐξοπίϊβ, πιθαβ ργεβθηίϊβ ῬΥΘ068. 

911, ἴττω Δεὺς) 0 Ξιρτὰα ἴττω Ἡρακλῆς ν. 860. 

ᾳ 2 
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φαίνω πολέμια ταυταγί. ΒΟ. Τί δαὶ παθὼν 
ὀρναπετίοισι πόλεμον ἤρω καὶ μάχαν ; 

ΝΙΊΚ. Καὶ σέγεφανῶπρὸς τοῖσδε. ΒΟ. Τίἀδικειμένος ; 

Δεὺς Ἀν, οἵ Ἰετητηᾶ Βοο]. βου θθθαΐαγ Ζεύς. Δεὺς [ογτηδτη Βεροοδμα 
δῃποίδιτπηΐ Η ΘΓ Δ Πι5 περὶ μον. λέξ. Ρ. 6, 17. ΟΠαΟΟΥΟΡοβοιβ ἴῃ ΒοΙΙς. 
Απροά. Ρ. 1194. Εΐγτα. Μ. ρ. 402, 2. ρτατητηδίουβ οοάϊοῖβ ΗΕ δυ]οϊαπὶ 
ἃρυὰ Κιαά, δὰ Ῥανγοβι ΜΊΒΟΕ]]. Ρ. 145. ἴττω Δεὺς ῬΙῸ ἴττω Ζεὺς 
τοβπίπθηάστη Ρ᾽δΐομι ῬΠμεράομπ. Ρ. 62 8. δὲ βρίβί. 7. ρ. 346 ἃ. Αἰξος 
ἴστω Ζεὺς ἀρ ΟΡΒΟΟΙθιη οἵ Ἐλατρίάθιη. ὈΙΝΏ. Θυοᾶ τερρρὶ. 
Δεύξιππος ἸΘΡΊΓΟΥ ἴῃ ΙΠΒοΥΓ. ΟΥομοπι. (ΓΕ ν1}]. δυγὸς δωμὸς ΡΓῸ ζυγὸς 
ζωμὸς ἔΟΥΤΊδ6 ΠΟΥΙΟδΘ. τηθτηοσδπίπ ἂρ. Εντα. Μ. Ρ. 816, 56. δᾶλον 
ϑατὲν (δατῆν ὃ) δάγκλον ῬΓῸ ζῆλον ζητεῖν ζάγκλον Ἠεδγοι. Αἀ46 Δὰν ρτοὸ ἡ 
Ζὴν Βαοδοαμι, οἴ δάγκλη Ῥῖὸ Ζάγκλη ἴπ πυτηΐϊβΒ. δ ἔοΥΤηδ6 οἰϊδπι 
ΦΟΙΘηβι 5 ἴῃ ἀϑὰ [1556 νἱἀθπίαγ. ͵ 

ἐγὼ τοίνυν ὁδὶ) ἘπηΡΠδῖοα Πδοο ργοΐεγοπάδ, ααΐα αϊχκογαΐ ΔΙΈου τῶδ᾽ 
ἐμά. Οἵ, Τωγ5. 94. ἥδ᾽ ἐγώ. ῬΙ. 868. ἐμὲ τουτονί. 

912. φαίνω πολέμια) ΟΥ, Ξιρτα 819. 820. 

ταυταγί. Ἐ». τί δαὶ ΕΠ] ΠΛΒ]. τοοοριῦ ΠΙπά. ΓΑΡΥΪ ταῦτα. τί δαὶ κακὸν. 

918. ὀρναπετίοισι πόλεμον ἤρα) ῬΙαΐῖο οοτηϊουβ ἀρ. Ῥυγϊβοίδη. χυΠ], Ρ. 
211. ὃς πρῶτα μὲν Κλέωνι πόλεμον ἠράμην. 

ἤρω) ἦρα Α. Θυοά τοορροαπί ΕἾΤΉ5]. Πιηπά. ἘΠ ῥγοξεοΐο ἔοι- 
ΤΩΪΠΘΙΙΟΠΘΙΙ ἃ ῬΙῸ ὦ (σοῃΐγδοίατη 6Χχ ασὸ αο) δρᾶ Τογίθηβεβ οὉ- 
ΠΠΌΪΞΒ6 58.015 ποΐατη δὲ. 510 ἐπάξα ΡΥῸ ἐπήξω τεοία Ἰερίτατ ΤἬΘΟΟΙΙΕ. 
ἵν. 58, δα ]οθη 5 ΠΠΌΤῚ5 Ῥ] ΤΊ ΠῚ15 οὖ Ορίμηβ. Οὐἱ ἐκτάσα Θοἴδτη, 
ΠΟΒΠΟ]ΌΔΠ, ΘΧ ΡΘ]ΟΥΙθ15 ΠΌΤΒ, Τοβα απ πτη ν. 9, εὖ ογίαββα ἐράσσα 
ι, 78, αἴ τηοπαῦ ΑΒ ΓΘηΒ. {1 198. 4] ἐπρία οοπία]ς Βογϊοῦτη Ῥ͵Ὸ ἐπρίω 
δα ϊζαχη ἂρ. ΟΥ̓ασηθυ. Αποϑοά. 11. 221,11. 56 χαστα Πἰς Ἰοηαδξαν 
Ώ0η) ΤοΥΪθηβῖβ, βοα Βωοίμβ, ουἱ οοηναπῖοΐ ροΐα5 “θο]οατη ἤραο, 
να] απ τθίϊηθ!. ΜΊΓΘΥΙΒ ἴδτηθη Θοπηΐϊσιιπι πῸῚ “64 1586 ροίία5. ἄρω ; 
πὶ ἀνίασεν ΓΤ ἩΘοοΥΙΕ. 11. 29. ἄφθη 3ὅ. ἅψαο ΧχΥυΊϊ. 47. χφυδπαπδτη ἥρπασε 
Ἰθρίξαν ἃΡ. θαπά. χχυῇ. 1. ἤνσει (ρτο ἄνσει γε] ροξία5 ἄνση) [,08. 1257. 
ϑυβρίοου βουρίαγαμι ἦρα (1π Δ) ἀοὈοΥ] ΠΡΓΆΤΙΙ οβοϊαπίϊς8, {αὶ ΘοΥγθο- ἡ 
ἘΙΟΏ ΘΙ ΤΩΔΥΡΊΠΆΙΘΤΩ α ΠΟ 8 ἤποιη 564 δὰ Ἰηϊ τη γοοῖβ ἤρω ῬΟΥΕΠΟΙΘ 
τΑΪΠπ15 ᾿π|6 Πρ γοί. 

914. ἀδικειμένος ῬΥῸ ἠδικημένος Βαοίϊοα. ἀϊοΐαμη βίδξαπηξς ρυᾶτη- 
τηϑ(1οἱ : ααοά 5] νθΥαπι αβέ, θοάθτῃ 776 ΡΤῸ αὐληταὶ ν. 862. εἴ γενήσεται 
γ. 895. 5ου] θη στη οὐἱξ αὐλειταὶ οἴ γενείσεται. ΑἸ] αδηΐο ΠΙΠΙΘΓΟΒΙ 5 
οβϑρί ἀδικείμενος ᾿ΥΪτηἃὰ ὈΓΟΥ, ΡΙῸ ἀδικούμενος, 5] ταοάο σοηβίατθξ θϑτη 
ΡῬΑΓΈΟΙΡΙΙ [ΟΥΤηΔμη ἴῃ Π] αι ΟἿ νου θ]8 ἃ Βωοίῖβ πϑυγρδξιμη 6556. 
ΕΤΜ.. ἀδικημένος ᾿ὶ. ἀδικούμενος Δ. ὮΝ Ὠ. Οοπήϊοϊαβ οἔατα ἀδικεύμενος ; 
56 ἃ Π]] τηυϊαηάθμη. ϑιρτα Θείβαθεν Βαωούίοιιπη οβϑὲ ρῖοὸ Θήβηθεν, νεὶ 
ῬΙῸ νή. Οὀρίογαπι ἀφ πυτηθυὶβ Πτιαβ νοῦβιβ ν, δα 800, 
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ΝΙΚ. ᾿Εγὼ φράσω σοι τῶν περιεστώτων χάριν. 91 
Ἔκ τῶν πολεμίων γ᾽ εἰσάγεις θρυαλλίδας. 

ΔΙΚ. Ἔπειτα φαίνεις δῆτα διὰ θρυαλλίδα ; 
ΝΙΚ. Αὕτη γὰρ ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριον. 
ΔΙΚ. Νεώριον θρυαλλίς ; οἴμοι, τίνι τρόπῳ : 
ΝΙΚ. Ἐνθεὶς ἂν ἐς τίφην ἀνὴρ Βοιώτιος 020 

915. τῶν περιεστώτων χάριν) ΟΥ̓ΐοτο5 ᾿ττάογο νυἱάθίασ, Τοπιοβίῃ. 
Ῥ. 293, 29. ἔστι δὲ ταῦτα πάντα μοι, τὰ πολλὰ, πρὸς ὑμᾶς, ἄνδρες δικασταὶ, 

καὶ τοὺς περιεστηκότας ἔξωθεν καὶ ἀκροωμένους, ἐπεὶ πρός γε τοῦτον τὸν 
κατάπτυστον βραχὺς καὶ σαφὴς ἐξήρκει λόγος. ΘΟΒΗΌΞΒ. 

916. θρυαλλίδας ΠΌτ]. θΘρυαλλίδα 6Σ δυϊάα ὨΙπάοτῆϊδ, βίπθ σδιιβᾶ. 

817, δῆτα διὰ θρυαλλίδα (θρυαλλίδας 11011) ἀ641. δῆτα καὶ θρυαλλίδα 
ΕἼ ΤΗΞ]. τϑοόρις Πιπᾶ. 564 ὃχ ρυξοθάθῃθθιυβ ραΐθί ποῦ ἴδια ἐς 
ΘΠ πΐο, σαᾶτῃ ἀ6 ᾿ρεο Βωοΐο ρτορίεγ πηρογίαΐα ΘΠ] γομηϊα, ἀθέθσθπαάο 
ΠΟ ἃ]. ῬΥηστη Πα 46 ΠῚ τηθῦοο5 ΒΟΥ πὖ ΠΠΙοΙζα5 ἀθ]αΐζαχτιμη. 56 
τηϊηϑέιβ οὐδί βυοορπαηΐία (φαίνω πολέμια ταυταγί) ; ἀοίπ4θ. ἰρβίτη 
Βαοΐατα ργϑοΐοτθα (καὶ σέ γε φανῶ πρὸς τοῖσδε), πο ΕἸ ΟΠ πα δά 
πᾶν] ᾿ποοπάθπάστη ᾿τηρογίαββοῖ, ἴὅπά46 τορσδΐ ΠΊοΈθορο] 5 ἱπάϊρπα- 
ὩΔΡαΠααΞ : οέαμιηθ οὗ οἰἠγοληϊμηι (Ξὶ (15 Ἰπηρογίαυ θυ!) ἀφ 675 2 

918. ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριον) ΑἸΟΙΡῆτΟ 1. ἘρΡ. 92. ἃ ΚΚαξέοτο 1δτ- 
ἀδΐαβ : ὄψει σεαυτὴν ἢ τὰ νεώρια ἐμπεπρηκυῖαν, ἢ τοὺς νόμους καταλύουσαν. 
ΜΊΟΒΘΙ δαἀάϊ Πδιποβίῃ. 27], 6. ὃς ἐπαγγειλάμενος τῷ Φιλίππῳ τὰ 
νεώρια ἐμπρήσειν τὰ ὑμέτερα εἰς τὴν πόλιν ἦλθεν. Ὦοῖη. 102, 16. ὡς 
᾿ἐπιβουλευομένων τῶν νεωρίων. 

919. Μα]ῖπι ἀο]εοΐα, ΝΊΟΔΥΟΗΙ ΡΟΥΞΟΒᾶ : νεώριον θρυαλλίς ; οἴμοι, τίνι 

τρόπῳ ; ϑΌΡΟΓΙΙαΒ ν. ὅ90, οἴμοι ἴπ οἶμαι τηυσΐαγαπί ΠΡΓΑΤΙ]. Οἴμοι Πϊς 
πα Πρ Πδ ΠΕ 15 θβέ, αὐ ἴῃ Ἐφ. 189. Οἴμοι, τί ποτ᾽ ἔσθ᾽, ὅτι σαυτὸν οὐ φὴς 
ἄξιον; ἘΠΜ. Ουὰβ οπηθπάδίομοπι τπουῖϊΐο σθοθρὶξ Πιπάοσέ. ΤΓΑΌΥΪ, 
Δι. νεώριον θρυαλλίς ; Νι. οἶμαι. Δι. τίνι τρόπῳ ; 

920. τίφην) τίφην ἀξ Δηϊπιδίουϊο αοάδτη Δοοῖρι ΒΟ Πο] βία, {ΖΘ τὴ 
ΒΘΟΌΓΙ βυηΐ Ἰηΐουργοΐοβ δηΐα ΕἸτηβ]θίατη, “αὶ τηοπυ τίφην ἔτη πεϊ 
ΒΘΠῸΒ. 6556 1π ῬΔΙ ΒΕ ΤΙθῈ5 ἸΟΟΙΒ ἔΓΘα Θη5, 4118}}5 οὶ Βωοίϊα. Ηῃς 
ἀβαὰθ γϑοΐθ, σϑΐεσα πηϊητι5 γθοΐθ ἱπίογργθίαϊιβ. 5 Ποθῦ ρου σα] τὴ 
οὐαΐ π6 ΘΠ ΟΠ πὶ ΔΟσΘηΞαΓη τίφης σα]πιο ββίμθ]οβο πη υτη ΡΘΓ ο]οδοᾶτη 
ἴῃ πᾶναϊθ ᾿τητηϊτοτοῖ Βοωοίΐαβ, βούναΐο νεπῖο βϑοιπᾶο ψνοΠοι ΠΤ ΟΥΊ, 

α0 ᾿πορη τη ΠᾶΥ65 ἔα ΙΠπι5 ΟΟΥΤΙροσοῖ, (ΟΠ οΥΥῚ ἀρί ροββαμπί ηπδὸ 
46. 61} Ἔχραρτιδίίοπο ἃ Βοοῦβ ΔΠΠῸ ΞΘ] 6 η1) οΐα παυταῦ ΤΉπον ἀ1 465 
ἵν. 100. ΕἸΠΊΞ]6 βοπίθηξίδπι ροβίθυϊοσθιη, ηπὶ τίφην ἀθ παν]οα]οο 
αποάδηη ΡΌΠΟΓΘ ΔΟΟΙΡΙζ, ΤΟΥ Ῥγόθάββο ΠΙΠΔοΟσΗσπι ; οὐαΐ ΘηΪπὶ τὸ 
νεώριον, αἴ τοοΐία ἀοσοΐῖ ΞοΠο]αβία, ὁ τόπος ὁ περιέχων τὰ πλοῖα, ἡνίκα ἂν 
ἑλκυσθῶσιν. Ῥαΐοί Ἰρτίαν ἱπορίατη θββο 46 πανίσιϊα σορΊ τα] ΟΠΟΠ,. 
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Ω ἊἋ 5 ΕΝ 3 Ν ΄ 
ἄψας ἂν εἰσπέμψειεν ἐς τὸ νεώριον 
δι ὑδρορρόας, βορέαν ἐπιτηρήσας μέγαν’ 
κεἴπερ λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ πῦρ ἅπαξ, 

΄ 

σελαγοῖντ᾽ ἄν. ΔΙ. Αἱ νῆς ; ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενε, 
- 5 ἃ ΞΡ 2 Ν , 

σελαγοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ τίφης τε καὶ θρυαλλίδος ; θ2 
- ᾽ ΄ » » ΄“ Ν ΄ 

ΝΙΚ. Μαρτύρομαι. ΔΙ. Ξυλλάμβαν αὐτοῦ τὸ στομα’ 

922, δι’ ὑδρορρόας) ϑ0Π0] : ὑδρορρύα καλεῖται τὸ μέρος τῆς στεφανίδος 
(ἐδ φαυθβ οΓ α λοιδ9), δὲ οὗ τὸ ἀπὸ τοῦ ὄμβρου ὕδωρ συναγόμενον 
κατέρχεται. Οἵ. εξρ. 126. 001 ΚΙ ΠΟΥ Θχρ!οδΐ 50}0] : οἱ κοῖλοι τόποι, 
δ ὧν χωρεῖ τὸ ὕδωρ τὸ ἐξ ὑετῶν. Θεά ἴῃ Ποο Ἰοοο, αὖ ε Ἰηΐτα 1186, 
ΔΟΟΘΡΟΤ ροία5 46 οἴοασα ραΐμία (ΔΠΡῚ : αἸΐοῖ οὐ ἀγαῖπ). Οἵ. ῬοΙγΌ. 
4, 57, 8. διανύσας ταῖς ἀνοδίαις τοὺς κρημνοὺς θᾶττον τῶν ἄλλων διὰ τὴν 

ἐμπειρίαν, καὶ διαδὺς διά τινος ὑδρορροίας, ἔτι κοιμωμένους κατέλαβε τοὺς 
ἐπὶ τοῦ πυλῶνος. 

βορέαν) Νεπΐατα 5οΠ]ΠἸοοῦ βθουθηάαχση, πδπὰ πᾶνγαϊθ ἴῃ Βθρίθπί ΟΠ] 
Ῥᾶγίθ ῬΙΓΡΟῚ βιΐατη δύ. 

928. λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ πῦρ) ὙΠο5Ππι. 242. πρὶν ἀντιλαβέσθαι τοῦ 
γε πρωκτοῦ τὴν φλόγα. 

924. σελαγοῖντ᾽ ἄν. Δι. αἱ νῆς :) ΤιαρΘΌδία σελαγοῖντ᾽ ἂν εὐθύς, 
ἀποίογα ῬΙθύβομο δα Μοωτη Ρ. 266., 48] εὐθύς οχ ΞοΠο]ϊαβία ΘοΥΤχιῦ. 
γεῖθα μυ]ὰ5 βαηΐ : ἐὰν ἅψηται, φησὶ, μόνον, εὐθὺς καίονται (καίοιντ᾽ ἄ ἄν 3). 
οἴ τῆοχ, σελαγοῖντ᾽ ἄν : αἵ ναῦς δηλονότι. ϑ64 τηράε]ἃ ᾿Ιδΐᾶ Ῥ6Γ ἸΡΏΘΙΩ 

οἵ [δυυατη ΠΟῚ ΟΡ ογαΐ ; ΠΘα 6 ΤῊΪΤτΤὴ δέ, ααοα πὶ ᾿ητουργθίδ!! οη6 
Ἰοοὶ εὐθὺς 46. 50 Δἀάϊ!άουι ΞοΠο]αβία ; σα]ὰ5 γουθα ΠποβΌγοο ΒΟΥ ρ ΓΟ 
ὅ 46 σοΟΠγΘηϊαηΐ. 

αἱ νῆς Τ'. αἱ νῆες Ἀ. αἱ νηῦς νυ]ρο. ἘπηΘΠἀδΟμθτη ποβίγαμη ἔδυ 
οοουραγνογαΐ ΕὙΙΖΟΙ. δὰ ΤΠ θβπι. Ὁ. 611. ὉὈ1Ὶ βουθεπάππ) τηοπθέ: 

ΒΞ 
σέλαγοῖντ᾽ ἄν. Δι. αἱ νῆς, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενε, [ σελαγοῖντ᾽ ἂν α ; 864 
ΒΙΡ ΠῚ ἸΠΓΘΥΤΟΡΓΟΠΙΒ ροξί αἱ νῆς δρίι5 σΟΠγ ΘΠ Παρ ΔΕΙΟΠΙ 56 ΠΪ5. 
Οεἴεγαμῃ υοά 84 ΟΥ̓ΔΞΙη νῆς ΡῬΙῸ νῆες, αἴ ΘΧΘΙΏΡ] Τὴ Δ] ΓΘ ΠῚ ΠΟῚ ΠΟΥ͂Ϊ, 
ἰἴΐα 4 δὰ Ὡ1Π1] ἀυθιῖο. ἥρως ῬΙῸ ἥρωες ΑἸχΙς ποβίοσ ΕἾ. 288. Υ͂. 
ῬΒγυΠΙΟΝ. Ὁ. 158. 100. ἅπαξ βιασθεὶς ᾿Δριστοφάνης ὑπὸ τοῦ μέτρου οἱ 
ἥρως εἶπε. τῷ δ᾽ ἠναγκασμένῳ οὐ χρηστέον. ῬΘΙΤΏΠ]6. ΘΕΔΠ οβί δῇ Ῥ͵Ὸ δέῃ 
Ῥιλπ. 9600. (δῆ Κ΄. Υ. δέῃ Ἁ. δεῖ γυ]ΡῸ) ἘΠῚ Ὁ]1ὰ ΘΧΘΙΉΡΪ]α αἰΐα! ΠΙπά. 
Δαά] ἀθπίααθ ροββιηΐ νανικὸς νοττίον θᾶσθαι ἄν, ηυξο δρυά ΠΟΒΕΓΊΙΠΗ 
οοπίγδοία ἸΘριιηξαγ. 

926. μαρτύρομαι) «Απίοδίογ. Ἠΐοο ἀἰοϊξ, ἃ ᾿ἰγαΐο 56πὴ6 γϑυθουδίιβ. 
Οἵ. Ραδο. 1119, ὦ παῖε παῖε τὸν Βάκιν. Β. μαρτύρομαι. ν. 1081]. μαρτύ- 
ρομαι. Αν. 109]. μαρτύρομαι τυπτόμενος ὧν ἐπίσκοπος. ΑἸ1Ὸ] ταῦτ᾽ ἐγὼ 
μαρτύρομαι, αἴ Νὰ. 1297. ΄εβρ. 1486. Βδη. 528. ΡΙ. 982. 

Ξυλλάμβαν ---στόμα) Ηφος δα οποχτιμι, ογθᾶο, ΠΙ σφ ΟρΡΟΪ ΙΒ. 
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δός μοι φορυτὸν, ἵ ἵν αὐτὸν ἐνδήσω φέρων. 
[ὥσπερ κέραμον, ἵνα μὴ καταγῇ φορούμενος.] 

ΧΟΡ. Ἔνδησον, ὦ βέλτιστε, τῷ Στρ. 
ξένῳ καλῶς τὴν ἐμπολν νι 050 

οὕτως ὅπως 
ἂν μὴ φέρων κατάξῃ. 

ΔΙΚ. Ἐμοὶ μελήσει ταῦτ᾽. ἐπεί 
τοι καὶ ψοφεῖ λάλον τι καὶ 

πυρορραγὲς 
κάλλως θεοῖσιν ἐχθρόν. 

ΕΟ. Τί χρήσεταί ποτ᾽ αὐτῷ ; 030 
ΔΙΚ. Πάγχρηστον ἀ ἄγγος ἔσται, 

κρατὴρ κακῶν. τριπτὴρ δικῶν, 

φαίνειν ὑπευθύνους λυχνοῦ- 
φ 7] 

χος, καὶ κὐλιξ 
Χ ͵7ὔ 5 ΄'- 

τὰ πράγματ᾽ ἐγκυκᾶσθαι. 
ΧΟΡ. Πώς δ᾽ ἂν πεποιθοίη τις ἀγ- ᾿Αντ. 040 

927. ἐνδήσω φέρων Ὠϊπά. [ΓΌΥ] ἐνδήσας φέρω. Οἷ. 950. 
Θιυὶ ροξῦ φέρω ἴῃ 110115 Ξϑααϊξαν νϑύβιιβ, τορϑίζαβ δἰϊατη ἃ} αἱ. 

1ῃ φορυτὸς, ὥσπερ κέραμον, ἵνα μὴ καταγῇ φορούμενος, Εὐτὴ ἀΘ6]ΘΠ τη 6556 
γα Βοίμῖαβ. (Οὐοπῆοίαβ θηΐτη εβί οχ νυ. 995. εἴ 952. ὈΙΝΏ. 

992. ἐπεί τοι καὶ) Θιαπαοφιϊάοηι. Ἄδπ. ὅ09, ἐπεί τοι καὶ κρέα [ 
ἀνέβραττεν. Ῥαο. 628. ἐπεί τοι καὶ κορώνεών γέ μου [ ἐξέκοψαν. 

993. πυρορραγὲς) ΑΠΡῚ: ογαοζοα. ὅοΠΟ] : πυρορραγῆ κεράμια καλεῖται 
ὅσα ἐν τῷ πυρὶ ῥήγνυνται εἰς τὸ ὀπτᾶσθαι (ῥήγνυται ἐν τῷ ὀπτ. ϑυϊαδβ 1|. 
245). ὁ δὲ κέραμος πυρορραγὴς γενόμενος σαθρὸν ἠχεῖ. ΟΥαίπιιβ ἀρ. διά. 
1.1. ἴσως πυρορραγὲς κακῶς τ᾽ ὠπτημένον. 

997. 500]. τριπτὴρ δικῶν: δέον εἰπεῖν ἁλῶν. Τιασοπάστη ἐλαῶν 6Χ 
ῬΟΙΙασΘ νἱ]. 151. Ὃ δὲ κρατὴρ εἰς ὃν ἀπορρεῖ τοῦ ἐλαίου τὸ πιεζόμενον, 
τριπτήρ. Ῥιτα]ἶα μαρεῖ χ. 180. ἘΠ,Δ]. 

9398. λυχνοῦχος) 7΄.αἴογηα, 1. 4. φανός. ΟἿ. ἔγαρτη. 114. καὶ διαστιλ- 
βονθ᾽ ὁρῶμεν [ ὥσπερ ἐν καινῷ λυχνούχῳ | πάντα τῆς ἐξωμίδος. Οοἴοτατη 
5ΙΠ11115 Ἰα5115 δ ἴῃ νου. φαίνειν ΞΌΡΤα 826. 

999. τὰ πράγματ᾽) Ῥγοὸ τὰ φάρμακ᾽, αἴ τποπαΐ ΕἸ ΤΊΒ] 6 5. 

940. πεποιθοίη) ϑ΄᾽Π]}1ἃ βιιηΐ ἐκπεφευγοίην ὅορῃ. (Βα. Τυτν. 840. 
προεληλυθοίης ΧοπορΡΗ. Ῥαά. 2, 4. 17. ΝΌΠυ5 ἀπθιῖο ααϊη Παπς 
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Ψ Ἷ 4 ,ὔ 

γείῳ τοιούτῳ χρώμενος 
5 

κατ οἰκίαν 

τοσόνδ᾽ ἀεὶ ψΨοφοῦντι ; 
., 

ΔΙΚ. Ἰσσχυρόν ἐ ἐστιν, ὠγάθ', ὥστ 
οὐκ ἂν καταγείη ποτ᾽, εἴ- 

περ ἐκ ποδῶν 040 
κατωκάρα κρέμαιτο. 

ΧΟΡ. Ἤδη καλῶς ἔχει σοι. 
ΒΟΙ. Μέλλω γά τοι θερίδδεν. 
ΧΟΡ. ᾿Αλλ᾽, ὦ ξένων βέλτιστε, του- 

ΤΟΥΤΉΔΠ ΒΘΙΏΡΟΙ ὈΒΌΓΡΑνουιμῦ Αἰτο]. Ογδῦπμιβ ἀραᾶ Αἴποη. Ρ. 808. 
Τρίγλη δ᾽ εἰ μὲν ἐδηδοκοίη τένθου τινὸς ἀνδρός. ΘΊΤΩΙ]165 γοΥύβαβ Παῦϑί 
ῬΠογθογαΐθβ ρα Αἴμθη. Ρ. 685. ΕΠΜ. 

944. καταγείη) Ῥτοάποΐα ΔηΓΘροπα τα. νεβρ. 1428. κατεάγη τῆς 
κεφαλῆς. Εν, ὅ02. ἵνα μὴ καταγῇς τὸ σκάφιον πληγεὶς ξύλῳ. Δογϊδί πὶ 
ΔΟΙν ΠῚ οϑῦ βαρτὰ 932. κατάξῃ. Ν εβρ. 1436. κατέαξ᾽' ἐχῖνον. ἘΠΙΡΟΙΙ5 
Εν. 1πο. 30. οὐ γὰρ κατάξει τῆς κεφαλῆς τὰ ῥήματα. Ῥεγίξοξατη τηθα] πὶ 
Αοἢ. 1180. ΤΠ οβια. 408. κατέαγε. ΡΙαΐ. ὅ4δ. κατεαγότος. 

946. κατωκάρα) ὅ50}0] : οὕτως ὑφ᾽ ἕν οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσι. Οοπίτα, 
αἴ νἱἀοίαν, Ῥποίαβ Ρ. 151, 4. κάτω κάρα: κάτω τὴν κεφαλὴν ἔχοντα. 
ασθπι βοοαΐιβ κάτω κάρα (141 ΠΙπ4. οὗ Ηἰο οἱ Ῥαο. 158. ΟἿ. Ῥίημάαν. 
ΕΥ. 184. οἱ μὲν κατωκάρα δεσμοῖσι δέδενται. 

Ἤδη---σοι) φρο δὰ ΠΙοοΟρΟ η ΟΠοα5. Ξθηβαβ οδῦ: «αηι θη 
ἐϊδὲ οοἰϊγαἴιι8. ὁ5ὲ Βγοορῃαηΐα. ὅϑ0Π0] : ἤδη καλῶς ἐδεσμεύθη. 

947. θερίδδεν Βγαποῖς. ΤΑΙ] θερίδδειν. ϑ΄ΘηΒα5. ΘβΌ: ἐθηιριδ πη 
68ὲ τ 167 065 ἤιθαδ οοἰϊήγαηι. ἴπῖ6]ΠΡῚ} βυοορπαπίατη Αὐὔοηπι ; πδτα 
ΠΠΘΙΌΘΒ, 4Π1ᾶ5 ΒΘΟῸΠ Ῥοτίανεγεΐ 6 Βοωοῖϊα, νϑπαϊἀθγαῦ οσηπο5 ΤΠ) 1οδθ0- 
ῬΟΙΙῚ ργῸ ΠοΟ βυοορπαπία. Υ. 897---907. ἿΙῃ ν. 930. ἡ ἐμπολὴ 6] 5 
ΒΥσορπαπία ἀἸοϊξαγ. δοοία δπΐθτη σοῦθο θερίδδεν 46 τηθγοἰ πιο πο 50 
αὔῦαν Βοροΐπιβ, (πα δτη 5] ἐααβέατπη {Ππώ4 οἵ αιιροβίπιοβια πη ΘναΒΌΓ Τα 
511, Νατη ψϑυθυτη θερίζειν ηιθέογ6 ἴῃ θοπᾶτη ραγίθπι Ῥ]Θ Τα 116 τι51- 
Ραΐαγ, πὖ ἴῃ ΡΙ, ὅ1 ὅ. καρπὸν Δηοῦς θερίσασθαι. Οφἴθγθτη γά Ρτο γέ ἀφαϊ. 

948. Φυοά ροβέ βέλτιστε ἴῃ ΠΟ ΥῚ5 βθαυϊδαν συνθέριζε τη ουϊῦο ἀο]δνῖΐ 
ΕἸταβ]οῖαβ, ργοθαπΐθ Πϊπάογῆο. Μοχ τουτονὶ ῬΙῸ καὶ τοῦτον ΠΟΌΤΘΘᾺΒ, 
υοά τΘΘΘΡΙ ; Ὠδηὴ ἰμπ{116 οβῦ καί. Ὗ,, αα 947. 

949. πρόσβαλλ᾽ οχ Ἀ.Τ. Τῖμα, [ΤΙάθμη τοοθρογιηΐ ΕἼΠΙΒ]. ΟΊ. 
νυϊρο πρόβαλλ. Ταπη γγὸ ὅπου ἄραϊ] ὅποι. δεῦρ πρόσβαλλε--- 
φέρων γοάάο ; καθ απ ἐμ γΉ ἤῖηι ἐο τυλαί ε86 ψοῖς ρίδαθδο, 
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τονὶ λαβὼν πρόσβαλλ᾽ ὅποι 

βούλει φέρων, 000 

πρὸς πάντα συκοφάντην. 

ΔΙΚ. Μόλις γ᾽ ἐνέδησα τὸν κακῶς ἀπολούμενον. 

Αἴρου λαβὼν τὸν κέραμον, ὦ Βοιώτιε. 

ΒΟΙ Ὑπόκυπτε τὰν τύλαν ἰὼν, ᾿Ισμήνιχε. 

ΔΙΚ. Χώπως μάλ᾽ οἴσεις αὐτὸν εὐλαβούμενος. 999 

Πάντως μὲν οἴσεις οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλ᾽ ὅμως" 

κἂν τοῦτο κερδάνῃς ἄγων τὸ φορτίον. 

εὐδαιμονήσεις συκοφαντῶν γ᾽ οὕνεκα. 

ΘΕΡ. ΛΑ. Δικαιόπολι. ΔΙ. Τί ἔστι ; τί με βωστρεῖς : 

ΘΕΡ. Ὅτι ; 

951. πρὸς πάντα συκοφάντην) ῬΥΘΟΙΟΥ δχρθοίϊδποηοσα Π]αΐαμα νοῦ. 

συκοφάντην ; πᾶπαι αἰοΐατιι νἱἀοθδζαι δεινὸν, εὐφυῆ γ61 Δ φαϊα 5ιγηῖ]ο, 

Οἵ, ἤδη. 968. σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα. 

968. τὸν κέραμον) ὅ1ο ἔδοοίε ἀἸοϊξ Ξγοορπαηζατα, αποά 116 ἰαῃματατα 

γαβ βοί!α6 ἐν φορυτῷ (ΟΠ αΐιι9 Ρογίαπατι5 Θβξοῖ. Οἵ. 905. 

954. ἰὼν, Ἰσμήνιχε ᾿. ΄ποᾷ τεοοροτιπῦ ΕἼΤΙ. Τιπά. Βοῖῃ. ψυϊρὸ 

ὦ Ἰσμήνιχε. ΙμΟΠρ6 ΔΠΤΟΥ ἸΘρΊταν ΗΪΟ ὙΘΓΞῸΒ ἴῃ Β.Δ: ἴθι δὴ, ὑπόκυπτε 

τὰν τύλαν, Ἰσμήνιχε. [ιδηρτιοί σατο ἰὼν. Τοπίδθαμα : ὑπόκυπτε τυῖδε τὰν 

τύλαν, Ἰσμήνιχε. ἰβίια τυῖδε ααππὶ ῬΙΟΡΊΟΥ ΘΙΤΉΠ]6. κυπτε Θχοι ἀϊββού, 

ΠΡτΑΣ ταδένί ξα]οῖθμαι οασβα 811 Πα νἱάθπίαν Ἰμίεγρο αββθ. Αὐυΐ 

Ἰοοῦτη ταπίανοτις Πδτατῖιβ, “αὶ ποβοῖγοῦ Ῥυϊτηᾶτη ἴῃ τύλη εἴ τύλος 

οοὐτῖρι. Υ. Τβοοτῖῦ. χυὶ. 92. ὡσεί τις μακέλᾳ τετυλωμένος ἔνδοθι χεῖρας. 

ὑπόκυπτε τὰν τύλαν) Ῥτοοορίαϑ ἃ ΒΕΓΡΊΘΙΟ ΘΟΙΩΡΆΤ ΓΕΒ ἘΡ. δ5ὅ. ἀλλ᾽ 
ξ ’, “΄ Ἂν Ἀν Χ Ἶ ΈΨΙ͂ ἡ ς ΄ Πς . 

ὑποκύπτειν δεῖ τὸν αὐχένα καὶ ζυγὸν ἀνάγκης ὑπομένειν ἐκόντας. Οεἴογαμι διὰ 

μέσου 6588 πππο γϑύξασμα τηοηθῖ ΕἸΓΊΒΙ]Θ 5. 

955---958. Τἰοεορο αὶ {Ἰρυῖξ ΕἸτηβἸοἰπβ. Οοπαπυδθαπίαν Βοοίο. 

κατοίσεις) Μαῖα μάλ᾽ οἴσεις, αἴ μάλα δὰ εὐλαβούμενος τοίοταϊαγ,. κατα- 

φέρειν Ῥῖο φέρειν ἱπαυιαϊζαπι εβῦ, οἴσεις ἀαΐθια Υ. 564. 

956. ἀλλ᾽ ὅμως) ΕἸ]νΙΒΙοΙα5 οοηΐοτί ΗΟ. 842. πιθοῦ: παράσχες χεῖρα 

τῇ πρεσβύτιδι Ϊ τιμωρόν' εἰ καὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως. 

959. τί ἔστι Ἐ]Π.5]. Τιοροθαΐαν τίς ἐστι. Τάθμι ἔθ γ6 ΕἸΤΟΥ . 701. 

᾿ βωστρεῖς) Ἀ βοᾶν, αἴ ἐλαστρεῖν ἃ ἐλᾶν. Ὀθόοσηαθ αἴας ΗΟΠΊΟΤΊΙΞ, 

110 Οάἁ. μ. 134. μος ΠΠ, σ. 549, ΟἿ. Ῥᾳο. 1146. Αγ, 274. 1,υ8. 685. 

π 
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ἐκέλευε Λάμαχός σε ταυτησὶ δραχμῆς 060 
εἰς τοὺς Χόας αὐτῷ μεταδοῦναι τῶν κιχλῶν, 
τριῶν δραχμῶν δ᾽ ἐκέλευε Ἰζωπᾷδ᾽ ἔγχελυν. 

ΔΙΚ. Ὁ ποῖος οὗτος Λάμαχος τὴν ἔγχελυν ; 
ΘῈΕΡ. Ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, ὃς τὴν Γοργόνα 

πάλλει, κραδαίνων τρεῖς κατασκίους λόφους. θ0ὅ 
ΔΙΚ. Οὐκ ἂν μὰ Δί, εἰ δοίη γέ μοι τὴν ἀσπίδα: 

ἀλλ᾽ ἐπὶ ταρίχει τοὺς λόφους κραδαινέτω: 
ἣν δ᾽ ἀπολιγαίνῃ, τοὺς ἀγορανόμους καλῶ. 

960. ἐκέλευε) Ἰμαροθαΐαν ἐκέλευσε. Οἵ. 962. 1051. 1078. Ἐπ. 514. 
1049. 1181. ΕΟ]. 1197. ἐκέλευε ΡῬΙῸ ἐκέλευσε τοΒΠ αρηάστη νἹάθίαν 
οἴῃ ἴῃ πᾳ. 903, 1047. Ῥαο. 698. 

ταυτησὶ ὨΙηα. οχ ἃ. οροὈδία ταύτης τῆς. Οἵ. δά 1049. 

961. τοὺς Χόας) Χόες ῬΔΥΒ [651] ΤΙΟΠΎΒΙΔΟΙ ογαΐ, σαοα ταθηβο Αη- 
τπϑβίθυιομθ ροῖ τάπαμτη ἀρθθαΐαγ. ἴΠπ46 αἀϊοΐατη ᾿Ανθεστήρια. ῬΥΪΤΙΙΙ5 
4165 Πιθοίγια αϊοοθαΐαν, βθουηαβ Χόες, ἰογΓπα85 Χύτροι. Τάδπι ογαΐ 
οβίαμη τὰ ἐν Λίμναις Διονύσια οἴ τὰ Λήναια ἀϊοΐιτη. Βδη. 215. ἣν ἀμφὶ 
Νυσήιον Διὸς Διώνυσον ἐν [ Λίμναισιν ἀχήσαμεν, [ ἡνίχ᾽ ὁ κραιπάλοκωμος 
τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι [ χωρεῖ κατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν ὄχλος. ΟΥ̓. ᾿ηἴγτα 1076. 

968. ὁποῖος ν]ΡῸ ΘΟΠ] Ποΐτη. ὁ ποῖος ἀἸ νΊ51πη ΒΟ ΟΠ] οσπιπ δα. ΑἸάϊπα 
εἵ Ῥουύβομπιβ δά Ῥῃοη. 822. Νοβίου ΒΌΡοσιαβ ν. 418. Τὰ ποῖα τρύχη ; 
Νυῦ. 1270. Τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαθ᾽ ; ΤΊπιοΟΙ]65 ἃΡ. Αἴπθη. Ρ. 224. 
καὶ πρῶτα μέντοι παύσεταί σοι Βριάρεως [ ὀργιζόμενος. Β΄. ὁ ποῖος οὗτος 
Βριάρεως ; ἘΠῚ, Ἐοο]. 646. τὸ ποῖον ; 

964. Ῥαο. 241]. Ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, ὁ κατὰ τοῖν σκελοῖν. ΒΕΒ. 

96ὅ. “βοιν!ὰβ ὙΠοῸ. 8590. ἄς Τγάθο : Τοιαῦτ᾽ ἀὐτῶν, τρεῖς κατασ- 
κίους λόφους | σείει, κράνους χαίτωμ. ἘΠΜ. ΟἿ, 1109. 

966. οὐκ ἂν κιτιλ.) ΝΡ. 108. οὐκ ἂν μὰ τὸν Διόνυσον, εἰ δοίης γέ μοι 
τοὺς φασιανούς. ῬΊ. 924. οὐδ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ μοι Ϊ τὸν Πλοῦτον αὐτόν. Ψ ἜΒΡ. 
297. οὐκ ἂν μὰ Δί εἰ κρέμαισθέ γ᾽ ὑμεῖς. 

967. ἐπὶ ταρίχη) Β6πα6 βομο]αβία : τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς πολέμοις ἤσθιον. 
564 σοΥΤΡΈΠπαππι οὐτὴ ἘΘΙβιτο ἐπὶ ταρίχει. κραδαινέτω δαΐομη ῬΥΘΘΥ 
οχβρθοίδιοπθη ἀϊοΐιπη ῬΥῸ φαγέτω : ηαποα δηϊτηδάνογς ΤΟΥ ΟΒ, 
θρῖον ταρίχους ΔΡΟΥΥΙ 5101 7α θοῦ Τιατηδοπαβ ν. 110]. ἴῃ ρΡαρατη Θ ΣΙ ΤΊ. 
ὉΙΝῸ. 206 Ἰοουΐίομο φαγεῖν ἐπί τινι αἰχὶ δα 895. 

968. ἀπολιγαίνῃ) ὅοΠο!] : θορυβῇ, ἢ ὀξέως βοᾷ. παρὰ τὸ λιγύ. Νουθυ 
ΒΠΏΡΙΟΧ λιγαίνειν Ἰορίταν Ἡοπι. 1]. λ. 684. “Ζύβομν!. ϑθρί. 871. Απᾶ- 
οὐθοπί, Οα, χχχῖχ, 2, ΜΟΧ τοὺς ἀγορανόμους Ἰογἃ ᾿πί6]]16᾽6, αἴ Ξαργὰ 824, 
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᾿Εγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τόδε λαβὼν τὸ φορτίον 
εἴσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων κιχλᾶν καὶ ἡ κοψίχων. 070 

ΧΟΡ. Εἶδες, ὦ, εἶδες, ὦ πᾶσα πόλι τὸν φρόνιμον 
ἄνδρα, τὸν ὑπερσοῴφον, ΣΤτρ. 

οἱ ̓ἐχεισπεισάμενοςἐμπορικἀχρήματαδιεμπολᾶν, 
ὧν τὰ μὲν ἐν οἰκίᾳ χρήσιμα, τὰ δ᾽ αὖ πρέπει 

χλιαρὰ κατεσθίειν. 077 
Αὐτό ἄντ᾽ ἀγαθὰ τῷδέ γε πορίζε ὑτόματα πάντ ἀγαθὰ τῷδέ γε πορίζεται. 

5, ε 

Οὐδέποτ᾽ ἐγὼ Πόλεμον οἴκαδ᾽ ὑποδέξομαι, 
5ῸΝ ΠΣ ΤΕΣ Ὥ ἿΝ ε , 3) 

οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί ποτε τὸν Αρμόδιον ᾳᾷσεται 080 
ξυγκατακλινεὶς, ὅτι παροινικὸς ἀνὴρ ἔφυ, 

970. ὑπαὶ πτερύγων) ϑοΠο]ιαβία, εἴσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων : ἀντὶ τοῦ μετὰ 
πτερύγων καὶ κιχλῶν καὶ κοψίχων. ὃ δὲ τρόπος ποιητικός. μιμεῖται δὲ τὸ 
μέλος. (Υ̓ΔΙΏΤΉΔΊΙΟΙ Ξοηΐθ 18 ΠΟΠΠΙΠ1) δοσθαϊῦ δποίουιαι!β ἐσ ἂν. 
1800. 7δον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιθίας πάντες μέλη, [ ὅπου χελιδὼν ἢν τις ἐμπε- 
ποιημένη, ἷ ἢ πηνέλοψ, ἢ χήν τις, ἢ περιστερὰ, ] ἢ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι 
καὶ σμικρὸν προσῆν. ἘΠΜΜ. ΟἿ. Αν. 1426. ὑπὸ πτερύγων τι προσκαλεῖ 
σοφώτερον ; ὉὈ] 84 Ιά6π| οαπίϊοιτη μα ἀπ 16 τοβροχὶ σοτηϊοαβ. [ηΐΤῸ 
οσῦ ἀγθβ ΠΙΘΌΘΟΡΟΙΙ5 οἷ σγϑ]] πιὰ 5 ΤΠ ΥΌ 65, απᾶ5 ἃ Βοοΐο οπηογαΐ, 

97. χλιαρὰ) Τορίάα, οοοία. Αὐτορθπα]τπηα ΞΘΙΡΟΥ ργοάποϊξατ ἴῃ 
ΑὐΠοΙβ ροθῖῖβ. Οτδίίπιιβ ἂρ. Αἴμθη. Ρ. 81. τέμαχος ὀρφὼ χλιαρόν. 
ΡῬ. 646. χλιαρὸς ταγηνίας Μᾶρτποβ. Αἴπθη. 646. ταγηνίας ἤδη τεθέασαι 
χλιαρούς ; ΝΝοβίεγ ΕὟ. 42]. μετὰ κολλάβων χλιαρῶν. 1,Υ5. 586. χλιανεῖς. 
Οὐοπίγα σΟΥΤΙρΡΙ αν 1π ΕἸΡΙ ΟΠ υτη. ἃΡ. Δμθη. Ρ. 479. ΑἸομμδπ. Ρ. 416. 

978. αὐτόματα πάντ᾽ ἀγαθὰ) Χομορη. Ἠϊογοη. 8, δ. ὥστη νομίζω τῷ 
ὄντι αὐτόματα τἀγαθὰ τῷ φιλουμένῳ γίγνεσθαι καὶ παρὰ θεῶν καὶ ΤῊΣ 
ἀνθρώπων. ὮΙΝΏ. ΘΠΏΠΙΟΥ ἤετο ἱλιοίαπαβ ἀθ Μογοθᾶ. οοπά. 
ἀτεχνῶς γὰρ ἄσπορα καὶ ἀνήροτα τοῖς τοιούτοις τὰ πάντα φύεσθαι. 

979. πόλεμον) ἴ)ὴ 6 Ὀ6110 ἑαπαθδιη ἀρ Ποιηΐηθ Ἰοηπιξαγ. Ἐπ ατα ἴπ 
Ῥαοθ 205. βηρὶ ρϑυβοπᾶτη Πολέμουι͵ ΒΕΝα. ουιθοπάστη Πόλεμον, 
Οαϊ ΤΩΟΧ ΟΡρΡομίίαγ Διαλλαγὴ ν. 989. ΟΥ, Νυῦ. 6. ἀπόλοιο δῆτ᾽, ὦ πόλεμε. 

980. τὸν “Αρμόδιον) ϑ΄ΘΟ]οη π΄ Ηδητηοάϊιμη, 41 ῬΙΒιβίγα Ἁγ ατη 
ἐγγδηη θη ἀθβίγυχοσαῖ οατὴ βοοῖο βὰ0 Ατγϊβίοριίοπθ. Ια. Ὑ6βρ. 
1225. Απέρμᾶμθπι ἃραὰ Αἴμοη. Ρ. 692. ΠΙΝῸ. Οἱ δα 1099. 

981. παροίνιος) Αὐΐ ΠΟ παροινικὸς Ἰδρ  πάθιτη οβέ, δι παροινιώτατος 

ψεβρ. 1300. Μυϊραίαμη. αἰτίαβαιθ Ἰοοὶ βουρίαγαμι ἁσποβοὶΐ 1485 

κ 2 
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ὕστις ἐπὶ πάντ᾽ ἀγάθ᾽ ἐ ἔχοντας ἐπικωμάσας 
εἰργάσατο πάντα κακὰ, κἀνέτρεπε, κἀξέχει, 

κἀμάχετο, καὶ προσέτι πολλὰ προκαλουμένου, 
ς{ ω Ψ, Ν Ά ΄ ὃ Ν 7 3» 

πῖνε, κατάκεισο, λαβε τηνδὲε φιλοτησίαν, 
Ἀ ΄΄ - Ν ἴω 5 “ 

τὰς χάρακας ἧπτε πολὺ μᾶλλον ἐν τῷ πυρὶ, 
5 ᾽ λα “ 7, οὗ 5 5 “ » ,ὔ 

ἐξέχει θ᾽ ἡμῶν βίᾳ τὸν οἶνον ἐκ τῶν ἀμπέλων. 
ἃς ὃξ β. ὃς ,ὔ 5, ρα Α, “-“ 4 Ν ’ὔ 

: ταί τ ἐπὶ τὸ δεῖπνον αμα καὶ μεγάλα 

δὴ φρονεῖ ᾿Αντ. 088 

ἴῃ ᾿ρβὶβ νοοϊθαβ. οσαπι παροινικῶς τπιβατραΐ Οἴσογο Ἐριβί. δὴ Αὐουτα 
χ. 10. ΕΜ. ὕπϊιοα νογυτῃ νἱἀοίαυν παροινικὸς, ἃ πάροινος. ΑἸ ο5ὲ 

παροίνιος, αἴ παροίνιον ἄσμα εξῖΐ τὸ παρ᾽ οἴνῳ ἀδόμενον. 

982, ἐπικωμάσας) (ηιδϑαδιηάιιδ Ἰγγθηβ. Ῥ]αῖο Τμθρο. χπ. 950 Α. 
εἰς τὰς ἄλλας ἐπικωμάζοντας πόλεις. ΟΟδἔογατη ΡῬΙῸ ἔχοντας ΠΘ5ΟΙΟ ΔΠΠΟΝ 
ΞΟ Ομ σπη ροί!α5 δῦ ἔχοντά μ᾽. Ῥγροοθββοσαῖ ἐγὼ γ. 979. ἐμοὶ Υ. 
980. οἴ ποχ βϑαυϊατ προκαλουμένου. 

983, κἀνέτρεπε ἘΠ]Πη5]. ΤΙ 1011 κἀνέτραπε. 

984. προκαλουμένου) ϑαθαπαϊοπάππη ἐμοῦ, αὖ τηοπαδί 56}.0]. προσκα- 
λουμένους Α.Β.Δ. προκαλουμένους Βταποῖ. Θαοά ξορτο ἀθίθπαδβ, 

988. τήνδε φιλοτησίαν) 56. κύλικα. ἴ,υ5. 208. κύλιξ φιλοτησία. 
“Ποπ. 380, 27. καὶ συνεστεφανοῦτο καὶ συνεπαιώνιζε Φιλίππῳ καὶ φιλο- 

τησίας προὔπινεν. Τκιοίδη. Π|. 285, ἵν. 15. ἴχ. 959. προπινόντων φιλοτησίας. 
ΑΙΟΙΡΕτο Ερ. 585. τῆς φιλοτησίας συνεχῶς περισοβουμένης" ΜΙΤΟΗ͂. 

986. τὰς χάρακας) ΠϊαϊοαΒ νἱΐατα. Οἵ. εβρ. 1291]. εἶτα νῦν 
ἐξηπάτησεν ἣ χάραξ τὴν ἄμπελον. 120]. Ῥαο. 1268. 

9837. ἐκ τῶν ἀμπελὼν) ὅ9Π0] : ἔδει ἐκ τῶν πίθων (πιο ἀμφορέων) εἰπεῖν. 

988, ταί τ᾽) τάι τ Ἀ. τῷδ᾽ Α. τάδ᾽ Β.Ο. τᾷδ᾽ ΑἸὰά. τὰ δ᾽ Ἰοτητηᾶ 
5680}. Απΐο πὰθ Πίογαβ ἱπάϊοανὶ Ἰδοῦπατη. Εἰ χοϊογιηΐ οπΐτη ρθᾶθβ 
ΟΥ̓ΘΊΙΟΙ ἄπο, δα τηθίσιτη Θχρ]Θμἀυτη ΠῸΠ ΤΆΪΠτ5 ΠΌΔΤΩ ΞΘΗΒΌΤΩ ΠΘΟΘΒ- 
50. Νὰ ἀθθυϊ Δ] αυ]Ἱὰ Ἰηϊογοθάθυθ ἡπὸ ΤΙΟΘΘΟΡΟΙ 415. ῬΘΥΒΟπἃ 
ἀοβιριαγθίυγ. ταῖ δαΐθηι [οι ταϊ πδίϊο γϑι Ὁ] 6586 νἱἀθίαγ. ΙΝ, Ξ0ΒΟ]: 
ἐπείγει, σπεύδει. πρὸς τὸ ἄνω ἀπέδωκε περὶ τοῦ Δικαιοπόλιδος. τὰ γὰρ διὰ 
μέσου περὶ τοῦ πολέμου εἴρηται. ὁ δὲ λόγος, Δικαιόπολις σπουδάζει περὶ τὸ 

δεῖπνον. Ὁπάαδ Ρ1Ὸ τ᾽ ἐπὶ Ξουθοπάπτη νἹἀθίυτ περὶ. 

τοῦ βίου--- δεῖγμα) γ]οίιί. Ιαμέλ ἀοοιιηιοηίιθι. ΟΠ] : οἷον τῆς 
παρ᾽ αὐτῷ ἔνδον τρυφῆς σημεῖον καὶ ἀπόδειξις πρόκειται τῶν θυρῶν αὐτοῦ 
τὰ τῶν ὀρνίθων πτερὰ, ἃ τιλθέντων καὶ τυθέντων πρὸς εὐωχίαν προέβαλεν. 
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- - ΄ ἈΝ Χ Ν 

τοῦ βίου δ᾽ ἐξέβαλε δεῖγμα τάδε τὰ πτερὰ πρὸ 
τῶν θυρῶν. 

53 , “ “ Ν ΄, - , 
Ω Κυπριδι τῇ καλῇ καὶ Χάρισι ταῖς φίλαις 

ξύντροφε Διαλλαγὴ; 
ε Ἂς ΕΒ Ν ΄ λ.53...)9 ’ 

ὡς καλὸν ἔχουσα τὸ πρόσωπον ἂρ ἐλάνθανες. 
“- Ἂ δ᾿ τὰν Ν ’ὔ 5 ΄ δ 

Πῶς ἂν ἐμὲ καὶ σέ τις Ἔρως ξυναγάγοι λαβων, 
“ 3 » 

ὥσπερ ὃ γεγραμμένος, ἔχων στέφανον ἀνθέμων : 
ΕΝ ’ὔ , ΕΣ , ΄ὔ ’ὔ 

ἢ πάνυ γερόντιον ἴσως νενομικὰς με σὺ; 998 
᾽ὔ Δι “-“ ἈΠ ΣΝ ΕΣ ΄“ 

ἀλλά σε λαβὼν τρία δοκῷ γ᾽ ἂν ἐτι προσβαλεῖν' 

980---θ099. ὦ Κύπριδι----νουμηνίαι.) ΟἼΟΤῸ οομτππαγις ἘΠ] Β] θ᾿ 5. 

Τυθαθαπίαν ΠΙοοροΙϊ. θα 116 ᾿π|1Ὸ ἸΠΡΎΘββαβ οταῦ ν. 970. 
Διαλλαγὴ) Ἐοτίαββθ ἱπαποθ δέ πταΐα ρούβοπᾶ Διαλλαγὴ, Ῥαχ, φαρά 

ἴῃ 1ωγ8. 1114. ξδοΐαπι νἱάθταθβ. ἘΠΜ. δδῖο Εἰρήνη εἴ ᾽οπώρα ἴπ Ῥδο. 

Κυπρίδι----ξύντροφε) Ηοτοάοί. νἱῖ. 102. τῇ “Ἑλλάδι πενίη ἀεὶ σύντροφός 

ἐστι. ΑἸΙΌΙ οὐπὶ ρσοηϊίνο Ἰππριίαγ. Εαθα]α8 ἀρ. Αἴμθη. Ρ. 108. 

τηγάνων τε σύντροφα---μειρακύλλια. 

990. Οἵ, ΤΠοοουῦῖί. χα. 88. ἢ καλὰς ἄμμε ποιῶν ἐλελήθη βῶκος ἀοιδάς. 

991. πῶς ἂν) {πίπαηι, εὐκτικῶς. σὲ ΜΠ: 16: Βας. 68. ΤΠρβτη. 92. 

Θορι. (μα. Τ. 765. ΑἹ. 588. ῬὨΠ. 794, Εὰυγ. Μεά. 96. 174. ἃς. 
1π οὐ] αβτηοα! ἸΟοΐβ ΒΟΙΘ ΗΒ οϑῦ ΔΟΥΊΒΕ τιβιι8, ΠΟ ῬΥΞΘΒΘΠΤΙ5. 

992. ὁ γεγραμμένος) 7π ἐαθεία ἀοριοίιι6. βοῦν ]αβ. ππηθη. 50. 

εἶδον ποτ᾽ ἤδη Φινέως γεγραμμένας ((ΔΟΥΓΡΌΠΔ5) | δεῖπνον φερούσας, Ὠϊοῶ- 
ΟΡΟΙΙ5 δα ποΐατπη φυδπάδλτηι Ῥἱοζαγαμι αἸρΊτατη ἱπίθηαϊς. ΒΕ. Τγ8. 
679. τὰς δ᾽ ᾿Αμαζόνας σκόπει ἃς Μίκων ἔγραψ᾽ ἐφ᾽ ἵππων το. 

994. τρία δοκῶ γ᾽ ἂν ἔτι προσβαλεῖν) Οἵ. ᾳ. 620. ὡς ἐγώ μοι δοκῶ 
κἂν μακρὰν ὁδὸν διελθεῖν, ὥστ᾽ ἀκοῦσαι. Ῥαο. 806. οὐ γάρ ἔσθ᾽ ὅπως 
ἀπειπεῖν ἂν δοκῶ μοι τήμερον. ἂν. 671. ἐγὼ μὲν αὐτὴν καὶ φιλῆσαί μοι 
δοκῶ (βου θοπάσππι κἂν φιλῆσαι). 1,08. 115. ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν, κἂν ὡσπερεὶ 
Ψῆτταν δοκῶ | δοῦνὰν ἐμαυτῆς παρατεμοῦσα θἤμισυι ΑΠΈΡΠΑΠΘ5 ΑΊΠΘΗ. 
Ρ.- 60. ἐγὼ γὰρ εἰ τῶν ὑμετέρων φάγοιμί τι, [ μύκητας ὠμοὺς ἂν φαγεῖν ἐμοὶ 
δοκῶ. Ρ]αῖο Ρο]Ϊ. 886. Ὁ). καί μοι δοκῶ---ἄφωνος ἂν γενέσθαι. 06 
οἰϊαπι ροβῦ μοι δοκῶ 5ϑαυϊζαν ἐαξατ! ἱπῆ ηἰτν 8, πα πο 46 σΟηΒ1110 δαΐ 
το οοτΐα ἃρὶταγ.  βρ. 177. ἀλλ᾽ εἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν (8011). 
ἐξάξειν) δοκῶ. 250. τῳδί μοι δοκῶ τὸν λύχνον προβύσειν. ΤιοΞπι. 508. 
ἤδητττεμοι δοκῶ τέξειν. Ἄδη. 1420. τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ. Ἐοο]. 170. 
αὐτὴ γὰρ ὑμῶν ἐνεκά μοι λέξειν δοκῶ. Ρ], 1186. τὸν οὖν Δία τὸν Σωτῆρα 
καὐτός μοι δοκῶ | χαίρειν ἐάσας ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ καταμενεῖν. ῬΙαῖο ΤΗθρερΙ, 
188 Ὁ. ἀλλά μοι δοκῶ---οὐ πείσεσθαι αὐτῷ. (Οὐἰοἴογιιπι ἴπ ΠΟΒΙΤΟ ἰοθὺ 
τα Θ 5 ΓοΥβαπ βου θογθίαυ, δοκῶ κὰν τρί ἔτι προσβαλεῖν ; πᾶτη Ῥαγίϊου]α 
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“΄“ Ν Ἂ » 7 ", 3 ΄ Ἁ 

πρῶτα μὲν ἂν ἀμπελίδος ὀρχον ἐλάσαι μακρὸν, 
53 Ἀ , ᾽ ;} 7 

εἶτα παρὰ τόνδε νέα μοσχίδια συκίδων,Ἠ 9096 
Ν ε “ 

καὶ τὸ τρίτον ἡμερίδος ὄρχον, ὁ γέρων ὁδὶ, 

γε ΤῊΪΠΙΠη6. ΠΘοθαβαυαὰ νἱἀθίαγσ. Νοίαπαδα δα) ΟἸΛΪΒ5ΙΟ ῬΥΟΠΟΓΙΉΪΗΪ5 
μοι ροβύ δοκῶ, απο Ρ]οΓασλατ6 Δ6] βοϊοῦ : ἀπ 6 ΘΟΠΊΟΙα 5. ΒΟΥ ΘΠ ππὶ 
δοκῷ μοι τρί ἂν προσβαλεῖν, ΟΥΪΒΒ0 ἔτι. 'εα αἰΐογα ργεδβίαϊς γϑίϊο. 

Ὑρία---προσβαλεῖν) Τγῖα αὐἰάθγ νοὶ] αρρίϊσαγο. Ατηθῖσιιθ Πδθο 
αἸοῖα. ὅΞ9}Π0] : εἰ καὶ γέροντά με δοκεῖς ὁρᾶν, ὅμως λαβών σε, ἰσχύσω 
συγγενέσθαι σοι τρὶς καὶ πολλάκις. ΟἿ. Αν. 1256. οὕτω γέρων ὧν στύομαι 
τριέμβολον, ΟΘΟἸ]]αῖο ἔγταρτα. 801. Βα ΠΙΟΓ Τα] ΟΥατπιβ ἃρΡ. Αἴπθη. 
29. οἴμ᾽ ὡς ἁπαλὸν καὶ λευκόν. ἀρ᾽ οἴσει τρία ; απο ᾿Ἰΐογη ΔΙ ΌΙΡΊ6 αἸοϊξαΓ. 

ὕὐ δαΐθτη πα] Πϊο σογηϊοιιβ ἴῃ ἀἜΠΡ]1ΟΙ 5θηβιι νΘΥΌΪ προσβαλεῖν, ΄φαοᾶ 
γ6] ἀρρίϊοαγθ ν6] σΟΉΡΉ1676 5 συ ΠΟΥ ροΐθεῦ, 51 Π}}106 7 ΘΕ Άτη ΑἸ1Ὸ] 
Ἰοσαΐαβ οβδί. ὅ51ὸ ἴὴ θη. 815. νϑυθυμη προσέμαξε ἀπ Ρ]ΟΘ ΠῚ ΒΘ η ΘΕ ΆΤα 
ΘΟΙΩΡ] οὔ, αὖ ΒΡ ΙΠοοῦ νο] ῬΡΥΌΡΥΙΘ ἡμδιρο7 ρἱηϑιῖί, ν 6] τηθίδα πουῖοα 
αἀ)οοῖί. ΤΌϊα. 546. παραπέμψατε 5]: ]ἤρδγοΘ ροΐαβῦ γε] ργοϑοηιημη νο] 
πα οι ἐἰ0 ηυΐέίϊ6. ΤἸλδηϊσιιθ αὖ ἢϊο Διαλλαγὴν )ΙΟΈΘΟΡΟΙ5 8ῃ- 
αὔδτη ῬΊ6]] τὴ γεπιβίδμῃ Θοτη ρα ]]αΐ, 51. οπώραν ΤΥΥρθθι5 ἴῃ ΡΟ. 719. 
ὦ φιλτάτη, δεῦρ᾽ ἐλθὲ καὶ δός μοι κύσαι. ] ἄρ᾽ ἂν βλαβῆναι διὰ χρόνου τί 
σοι δοκῶ, [ ὦ δέσποθ᾽ “Ἑρμῆ, τῆς ᾿Οπώρας κατελάσας ; 

995. ἐλάσαι) ὐ]απτι5 ορὶβίο]. 4. δα ΒογρΊθτο οοτηραγδίαβ : ἐγὼ γὰρ 
ἀμπελίδος ὄρχον ἐλάσας, εἶτα μοσχίδια συκιδίων (συκίδων Ὠ΄1η4.} παραφυ- 
τεύσας ἁπαλὰ καὶ ἐν κύκλῳ περὶ τὸ αὐλίον κατέπηξα ἐλαίας. Θαὶν. 997 
ΠΟῊ ἰθρῖββθ νυ ἀθίισ, ΝΊΒΙ, φαοα ΒαΒρίοου, ροβύ καὶ Θχοιαϊ ἡμερίδος ὄρχον. 

ὄρχον ἐλάσαι) “οπι. 1]. σ. ὅ64. Οά. η. 11. περὶ δ᾽ ἕρκος ἔλασσε 
] κασσιτέρου. Οἀ. ᾧ. 9. ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει. 1]. η. 449. ι. 849. 

τάφρον. Οά. ἕξ. 11. σταυρούς. []. λ. 68. ὀγμόν. Ἠβῖοά. Ορ. 441]. 
αὔλακα. Ῥιπά. Ῥγίῃ. ἴν. 406. αὔλακας. ΗΠ ογοά. νἹἱῖ. 189. τειχέων κιθῶνες 
ἦσαν ἐληλαμένοι." Ῥαβδβον. 8. ν. 

ὄρχον) Ογαϊποηι, οατα ΔἸ] βίομθ δ ν. ὄρχεις. 390]: ὡς φιλογέωργος 
ἀλληγορεῖ ὡς ἐπὶ συνουσίας. Θ1Π11115 ἔαΓ6 Ἰπβὰ5 οβδῦ ἂν. 68. Τ,υ5. 409. 

996, μοσχίδια) ὅ“Π0] : τὰ νέα βλαστήματα, καὶ ἡ ἁπαλὴ καὶ νέα λύγος 
μόσχος. αὶ Ἰαπάδΐς Ἠοτηον. 1]. λ. 106. δίδη μόσχοισι λύγοισιν. 

συκίδων) ὥοΠο] : οὕτως δὲ καλοῦνται αἱ νέαι συκαῖ. ΟἿ. ἔγαρτη. 840. 

6Χχ Ῥο]]αο. νἱ]. 162. χὰ] ᾿πζουριθίαϊαϊ, φυτευτήρια τῶν συκῶν. ἘΟΥΤΙΔΓΓ 
συκὶς ἃ συκῆ, αὖ ἐλαῖς ἐλᾷς ἃὉ ἐλάα. ΑἸ]αΒῖο ν]άθίαγ οοτηΐοδ δᾶ ν. 
σῦκον, αποα ἴῃ ΟΌΒΟΘΠΙΒ αγαΐῖ. 14. δα Ῥαο. 1849. Ἐ)οο]. 708. 

997. ἡμερίδος) Ἰζ{5 αγϑιιδέϊυα 658 Ἰυχία ΒοΠποιάθσαμη. οι, Οά, 
ε. 08. ἡμερὶς ἡβωῶσα. Υ'΄. ΤἈΘορΡγαβί. Η, ΡΒ]. Π|. 6. 

997. ὄσχον Βταποκίαβ. κλάδον Α.Β.Ο,Β.Γ.Δ. οὲ Ἰθασηα ΒΟΠΟ]Π, 
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Ν ἊΝ Ν , “ ΤΥ ͵ 
καὶ περὶ τὸ χωρίον ἀπαν ἐλᾷδας κύκλῳ, 
ΥΩ 3 » )ὔ » 3 9 ἘἈΕΛΤΡΣ - δ “- 

στ ἀλείφεσθαι σ ἀπ αὐτῶν κάμε ταῖς 
νουμηνίαις. 

͵ ΄ Α Ν ’, Ν , 

ΚΗΡ. ᾿Ακούετε λεῴ: κατὰ τὰ πάτρια τοὺς Χόας 1000 

ὄρχον ΑἸά. ΒΥΜΠΟΙΩΙ οπηοπἀδί! πο η σΟΠ ΠΤ Υ6 νἹ θέ Εγτη. Μ. ρῥ. 
619, 99. οἰσχός (5οΥ. ὄσχος) : κλῆμα βότρυας φέρον ὀργῶντας καὶ γενναίους, 
καὶ ὀσχοφόρια τὰ τῆς ἀμπέλου κλήματα περιέχοντα βότρυας, παρὰ ᾿Αρισ- 
τοφάνει, ΌΙ ΑΥΙΒΙΟΡΠΔΠΙ5. ΠΟΙΟῚ ΠῸΠ δα ὀσχοφόρια, Ξε4 δα ὄσχος 
τοίοσοπάσση ραΐο. ΓΝ), ὄσχον οἴϊδιη ἘΣ] πιβ]οῖαβ. θα ἱπορίυτηῃ 
ἢοο Ἰοοο ΠΠπ4 6556 ἴδ 0116 415 νιάθαῖ. 15 ϑηΐτη ἡμερίδος ὄσχον ἐλάσαι 
ααὖ φυτεῦσαι ἀἸΧοτ ὃ Αὐ τοοΐα αἰοϊζιτ ἡμερίδος ὄρχον ἐλάσαι, τὖ Βαρτα 
ἀμπελίδος ὄρχον. Ἰίααια ὄρχον τΘΟΘΡΙ, βθοῦσιιβ 46 60, 4ποα Ιάθιη νο- 
ΘΔ] τη τοροίνουις ποβίθυ, σαστη ἃρίϊαβ πὴ Παρογοῖ. ΝΊ5Ξι ἄλλον 
ογίαββα ἀβαϊῦ, βυθαυαάϊίο ὄρχον ; απο ἔθ0116 ἴῃ κλάδον ἀδργαναγῖ 
Ῥοΐαογιί. οη]οοῦ τὰ τρία, 4188 566 Χ Διαλλαγῇ ταοπρογαΐεο 56 Δ00]1- 
σδίαχαμη Ῥτοπίθία, βηΐ ὄρχοι 65, ἀμπελίδος, συκίδων, οἴ ἡμερίδος. 

δ οτηηϊα ἴπ ΒΘΏΒΌΠΩ ΔΠΙΌτη οὖ πθααδτη ἔδο}]6 ἀθίογουὶ ροββαηΐ. 

998. ἅπαν ἐλᾷδας κύκλῳ) ὅ΄ὁοσ οὰπὶ Βοπί]οϊο βου θη απ τηθυϊίο 
7παϊοαῦ Πιπάογῆμβ ἴῃ Απποίΐας. Μ᾽ α]ρὸ ἅπαν ἐλαΐδας ἐν κύκλῳ. ίταμη- 
406 ΠΟΒΙΓΟ πβαγρδίι" κύκλῳ οὖ ἐν κύκλῳ. Νοίιμη δαΐθιη οϑί ἅπαν 
ΑἸΕΙΟΙΒ ΡΥ ΟῚ, ΠῚ 1ῃ ἀδοῦν 1015 οὖ ἈΠ ρϑοβί1015, Ὁ] ΤΟΠΠΠὶ ΤΟΥ ΘΟΥ- 
ΤΊρΡΙΐατγ, παὖ ἴῃ 110 “τῶν δ᾽ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον." ἘΠ 516 οογτορύπμι 
Ἰεριίαν ἅπαν ἴῃ [οἰΥΘ ΤῸ ἃπαρθοϑίίοο Ρ]. 4035. [Ι͂ἢ Ξθηδυῖο οοπίγα 
ἹΜομδπαγὶ ἀρ. Αἴμθη. Ρ. 146. ἅπαν ἐπιτεθέν. οἱ δὲ τὴν ὀσφὺν ἄκραν, ὑτο- 
ἀποιίαγ. Ἐροΐία 46 ἢδὸ τῷ ρυθοθροσαπί Οσδιητηδίϊοιιβ ΒΘ ΚΟΥΙ ῥ. 
410, 11. Μοϊποϊεῖαβ δα Μομδπάγ. Ρ. 51. ΑΒ] ναγαΐ δα Ριπά. ΟἹ. 2,81. 
Βριζπου Ῥγοβξοά. το. ὃ 25. ἘΔΠΠΓῸΓ ἸΡΊταΥ Ἡ ΘΥ δ ηπι5, 48] ἐλᾷδας 
ἅπαν ἐν κύκλῳ 5011010, ργοραπέθ Ποάϊθ, αὖ νιἀοθίαν, ΠΙπάογῆο. ἐπῖπαν 
Ῥτγοάαοίΐα υἱδπηδ Ἰθριίαν “Πύβοηυ]. Ῥευβ. 42. παράπαν ΟἹ ΓΙ Τηα πη ΟΟΥΤΊΡΙΈ, 
γ6] ἴῃ 56 ΠΆΙ115, αὖ τη Ρ]. 961. Οδίοθγιπη οἷθθο 6] αΒΙηΟα], 488 ΟἸτοα 
ἈΡΤΌΤΩ ἴῃ ΟΥ̓ΡΘ ΠῚ ἀἸΒΡΟΠΟΙ ΠΟ, περίστοιχοι οὗ στοιχάδες νοοσαρθαηΐατ. 
Νν. Ηετροοταί. 5. ν. τηοηθηΐθ Κ αβίογο. 

999. ταῖς νουμηνίαις) (πο [οΙηρι5 [Θβεϊν [15 οταῖ. ΥὟ'. Ψεβρ. 96. 
Τάθιη Οὐ ϑαπάθιῃ οαιιβδπ τη ΘΙ Ὀϑίαγο ἀθαϊζατη. Υ΄. Εᾳ. 48. Νεβρ. 171. 

1000. ἀκούετε λεῴ) ΕὈγΤηυ]α 50] ΘΠ 5. ΡΥθοοσαη. Ἐπ ἀθηλ νοῦρθαὰ 
Ῥαο. 551. Αν. 448. εἴ ἴῃ βα οΠ]5 ἔγαρΊΩ. 

τοὺς χύας) Νρδηία φΥδΙητηδίϊοῖ, 61 αἰἸβουιηθη βίαϊαπηξς ἰηΐοι 
χόας οἵ χοᾶς. Χοεὺς, ἀπᾶρ χοῦς οοπίγεαοίιμη νο]αηΐ, νϑίοθυιθιιβ Ἰρηοΐαμ 
ογαῖ. Ργοάιιοσιηΐαι ΔΟσιΒΔΕΝΙ χόα οἴ χόας ΘΟαΘΠῚ 7116 4πὸ βασιλέα οἵ 
βασιλέας. (ἀρηϊίνιιβ χοὼς, τί νεὼς, οδῇ ἀρ ποβίγιηι ἴπ ας. 587. 



128 ΑἙΝΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

πίνειν ὑπὸ τῆς σάλπιγγος: ὃς δ᾽ ἂν ἐκπίῃ 
πρώτιστος, . ἀσκὸν Κτησιφῶντος λήψεται. 

ΔΙΚ. Ὦ παῖδες, ὦ γυναῖκες, οὐκ ἠκούσατε : : 
τί δρᾶτε ; τοῦ κήρυκος οὐκ ἀκούετε; ; 
᾿Αναβράττετ᾽, ἐξοπτᾶτε, τρέπετ᾽, ἀφέλκετε 100 
τὰ λαγῷα ταχέως, τοὺς στεφάνους ἀνείρετε. 
Φέρε τοὺς ὀβελίσκους, ἵν ἀναπείρω τὰς κίχλας. 

ΤΊ οβιη. 847. αΐνυτῃ χοῖ παροῦ Απαχαπατιάθβ δραὰ Αἴπθη. Ρ. 191. 
Ῥ]αΤΆ]6 χόες, οοησὶϊ, ἀϑαγραΐατ ἃ Β]αΐοπα Τηθοῖ. Ὁ. 127. Αοοσθηΐατῃ 
ΘΟΟΙΙΒΔΓΙΥΙ ΒΙΠΡΊΪΑΙῚΒ ΒΘΘΡΙ 5 ἴῃ ἤδΟ ἔα α]α ποπ τποηϊίο Ἰθοΐογα τππΐαν!. 
ΕΠ]. [Ι͂π ΤΠθβιθορη. 947. ὈΥῚ ποη χοὼς ργο επί, θα χοὸς, αποά 
Ῥᾳοῖβ φιοααθ ν. 687. ταβεζαι, ὉΓΝ). χόας ΡΙαῖο Η:ρν». Μ. 288 Ὁ, 

πίνειν) ῬΥΘΟΐοΥ ΘΣΧΒΡΘΟΙ Δ ΙΟΠΟΙΩ τη}1 ΡΓῸ ἄγειν. ΤουλΟβί 6 Π65 
Ρ. 9909, 9. ἐνθάδε τοὺς χύας ἄγων’ ἀπελείφθη καὶ τοῖς Διονυσίοις καταμείνας 
ἐχόρευεν. ὮΙΝΏ. υὐτοθίαιο τοὺς Χόας ροΐϊα5 Βοιθοπάπτῃ. Υ᾽ 96]. 

1001. ὑπὸ τῆς σάλπιγγος) ΑΠΡῚ: ἐο ἐΐθ βοιπὰ ὁ ἐδ ἐγηηροί. 
ΟΥ, Ἡετοά. 1. 17. ἐστρατεύοντο ὑπὸ σαλπίγγων. ΥἹϊ. 22. ὥρυσσον ὑπὸ 
μαστίγων. Τῆυσ. ν. 70. Λακεδαιμόνιοι δὲ βραδέως καὶ ἐλ αὐλητῶν πολλῶν 
νόμῳ ἐγκαθεστώτων (χωροῦντες). ΧοΠΟΡΗ. ἄπαρ. Π|. 4. “ἔβαλλον ἐσφεν- 
δόνων ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων. ΝοΟΒίαΥ ΒαΡΓΤα 970. εἴσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων 
Χο. ὍΟυμπὶ ἀαῦνο [πιοϊὰπὰαβ ν. 164. ὑπ᾽ αὐλοῖς καὶ κυμβάλοις. 

1002. Ηδβυ μα : ᾿Ασκὸν λήψεται: ἀσκὸς νικητήριον ἐτίθετο, καὶ μετὰ 
σάλπιγγος ἔπινον" νικητήριον" στέφανον. φοο τησί]α δὲ οουταρία Βαηΐ, 
ΑἸΠομδοα5 Ρ. 457. Τίμαιος δὲ φησὶν, ὡς Διονύσιος ὁ τύραννος τῇ τῶν Χοῶν 
ἑορτῇ τῷ πρώτῳ ἐκπιόντι χόα, ἄθλον ἔθηκε στέφανον χρυσοῦν, καὶ ὅτι πρῶτος 
ἐξέπιε Ξενοκράτης ὁ φιλόσοφος. ῬΊατα 46 Ποῦ οογζατηῖπθ παθϑῦ ΑἸ Θηδοα5 
Ἰδοῖα ποι ἱπᾶϊρμα. ΕΠΜ. 

ἀσκὸν Κτησιφῶντος) ῬτεοῖοΥ ΘΧρθοΐδ ποτὶ ῬΥῸ ἀσκὸν οἴνου, απο 
ῬΥΡοτα τη νἹοΐοσίθθ τὰ ποὺ 60 οταΐῖ. ΟἼΘΒΙΡΠΟ ᾿ἰβίθ, Πότηο 8110] Ἰρ ποῦ, 
νΟΠΕΟϑι5 (προγάστωρ) οὖ ΟὈΘΒι5 Τα] ; ἀπά ΠΟ Ἰοσαβ. ΟἿ, ΑΠΌ ΡΠΔΠΘ5 
ΔΡ. Αἴπθη. δ52. τοῦτον οὖν [ δ οἰνοφλυγίαν καὶ πάχος τοῦ σώματος 
ἀσκὸν καλοῦσι πάντες οὑπιχώριοι. 

1005. τρέπετε) Ἡογαῖ. ϑ5αΐῖ. 1. ὅ, 72. Μαργοβ οὐ ἐπγο5 υογϑαΐ ἴῃ 
σηο. ΒΈΕΒΑ. 

1007. ἵν᾿ ἀναπείρω νυ]ρὸ σομβοηίοηΐθ αἰ. ΜΘ θατη πείρω γΆ115- 
δὴ 80 ΛΟΓΟΙΒ ῬΟΘΙΕΪΒ τιβυιχ) ναί". Διαπείρας μιαροῦ Ἰυσρ. Ῥποη. 390. 
ἐμπείρας {γα ΡἼΟΙ.5. ἸΏΘΟΥΤαΒ Επιοβ. ὅ14. ἀναπαρῶ Μδομο ἂρ Αἰμποπῶ- 
αι Ὁ. 849. αυἱ ἰμΐον Δίίίοοβ. ταϊπίπιο ὁδί παῦθπαιβ, Τονϊοιιτη αβί 
ἀμπεπαρμένον, ᾳιοὰ Ἰορίία Βα ροιῖαθ ν, 796, ἴὰ ποῦ ψοῦξιι ἵνα πήξω 
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ΧΟΡ. Ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας. ΤΡ: 

μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, 

ὦνθρωπε, τῆς παρούσης 1010 

ΑΙ. Τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν τὰς κίχλας 

ὀπτωμένας ἴδητε ; 

ΧΘΡ. Οἶμαί σε καὶ τοῦτ᾽ εὖ λέγειν. 

ΔΙΚ. Τὸ πῦρ ὑποσκάλευε. 

ΧΟΡ. Ἤκουσας ὡς μαγειρικῶς 101 
“- κ - 

κομψῶς τε καὶ δειπνητικῶς 
αὑτῷ διακονεῖται : 

ΓΕΩ. Οἴμοι τάλας. ΔΙ. Ὦ Ἡράκλεις, τίς οὑτοσί ; 

ΓΈΩ. ᾿Ανὴρ κακοδαίμων. ΔΙ. Κατὰ σεαυτόν νυν 
τρέπου. 

ΓΕΩ. Ὦ φίλτατε, σπονδαὶ γάρ εἰσι σοὶ μόνῳ, 1020 

Ιασαξ ῬΟΙῸχ χ. 95. ἀπᾶθ Βεπηοίαβ ἴῃ Βρίβίοϊα δά Ἡ ονβίου αβίπηι 

Ρ. 308 ἔδοϊζ : ἵν᾽ ἀναπήξω. Νοβίεν Εοοὶ. 848. Λαγῷ᾽ ἀναπηγνύασι. ΒΕΜ. 

Ἠοπιοσ 1]. β. 426. σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπείραντες. Ἡ οσπουῖοα διηδΐ ποβῖου,, 

1010. ὦνθρωπε) [μοροθαΐαν ἄνθρωπε. 

1011. τί δητ᾽, ἐπειδὰν) Τὰ ΝᾺ. 154. τί δῆτ᾽ ἂν, ἕτερον εἰ πύθοιο 

Σωκράτους φρόντισμα; 709. Ἔγωγε. φέρε, τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ ταύτην λαβὼν. 

εὖ τϑααα. Ῥαο. 859. Τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν νυμφίον μ᾽ ὁρᾶτε λαμπρὸν ὄντα ; 

868. οἶμαι. τί δῆθ᾽ ὅταν ξυνὼν τῶν τιτθίων ἔχωμαι; 916. Τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν 

ἐκπίῃς οἴνου νέου λεπαστήν ; 1,γ5. 599. Τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ πύθοιο καὶ τὴν 

τοῦδ᾽ ὕβριν; ἘΠΜ. 

1014. Οἵ, Ῥᾳο. 440. σκαλεύοντ᾽ ἄνθρακας. Ἀν. 1580. πυρπόλει τοὺς 

ἄνθρακας. 

1016. δειπνητικῶς) Οἀπαίογῖθ. Αἀνογθίατα σοιηΐος βοΐαπι, αἴ ἐριο- 

πωλικῶς Βαη. 1386. προμηθικῶς ἂν. 1510. κομψευριπικῶς 4. 18. 

παιδοτριβικῶς 492. τριβωνικῶς γεβρ. 1138. Αμέμίρριιβ 8Ρ. Αἴμρη. Ρ. 

404. ὁ γὰρ τοιοῦτός ἐστιν οὐ δειπνητικός. ΘΙΤΆΠΠΤΟΥ ἀριστητικὸς αἰχὶϊ 

ἘΡΟΙ5 ἀρ. Απεαιοῖβί. Ρ. 79, 22. αὶ οχρ!ϊοαῦ, ἔθος ἔχων ἀριστᾶν. 

1017. αὑτῷ διακονεῖται) Οὐδὲ νιεϊηϊδίγοί, αυδο νἱβ οδί νοοὶβ τηραϊω. 

ΒΌΡΙ. ῬΏΙ. 287. κἄδει τι--- μόνον Ι διακονεῖσθαι. αἱ] 5010] : ὑπηρετεῖσθαι 

ἐμαυτῷ. ῬΙαῖο 166. 763. Δ. διακονοῦντές τε καὶ διακονούμενοι ἑαυτοῖς. 

1019. [ἄδπι νοῖβὰβ Νυῦ. 1268. 5610] : ἐν σεαυτῷ ἔχε τὴν κακοδαι- 

μονίαν, μὴ ἐπιμίγνυσο ἡμῖν κακοδαιμονῶν. ΕἸμαβ]οἷαβ οοηΐοτί ἂν, 12. οἴμοι. 

Β. Σὺ μὲν, ὦ τᾶν, τὴν ὁδὸν ταύτην ἴθι. 
5 
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μέτρησον εἰρήνης τί μοι, κἂν πέντ᾽ ἔτη. 
ΔΙΚ. Τί δ᾽ ἔπαθες ; ΓΈ. ᾿Επετρίβην ἀπολέσας τὼ βόε. 
ΔΙΚ. Πόθεν ; ΓΕ. ᾿Απὸ Φυλῆς ἔλαβον οἱ Βοιώτιοι. 
ΔΙΚ. Ὦ τρισκακόδαιμον, εἶτα λευκὸν ἀμπέχει ; 
ΓΕΏ. Καὶ ταῦτα μέντοι νὴ Δί ὥπερ μ᾽ ἐτρεφέτην 

ἐν πᾶσι βολίτοις. ΔΙ. Εἶτα νυνὶ τοῦ δέει ; 
ΓΕΩ. ᾿Απόλωλα τὠφθαλμὼ δακρύων τὼ βόε. 

1021, μέτρησον) ϑ6[0] : ἀντὶ τοῦ δάνεισον. Οἱ ἰαπάαῦ Ἡοδϊοά, Ορ. 
857. εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος, εὖ δ' ἀποδοῦναι. ὙΠΘοΟροΙαραχη 

ΘΟΠΊΙ] ΤΩ : ἢ μετάδος, ἢ μέτρησον, ἢ τιμὴν λαβέ. 

1022. ἐπετρίβην) Τηϊογὶὶ. ΟἿ. Ῥαο. 246. ζυ5. 1090. ὅι6. Αοτγίδίιβ ῃγ9 
Ῥουζθοῖο, πὶ 4110]. 51. ὡς ἀπωλόμεσθ᾽ ϑαρτὰ 932. ἀπωλόμην Τποδηι. 1025, 

1023. πόθεν ;---- Απὸ Φυλῆς) Νοίαπάα εϑῦ ἴῃ πος ἴοοο ἰοΐαβ ἀυτίίαβ, 
αἱ ἴπ υ]τηατη γοοαῦ!} πόθεν 5] αῦαπι οδαϊξ, ααῦτα Ῥγϑοβουθτα ροβί 
οαπάοηη Ἰη ουραποίϊο ἢαΐ. 51. ΡΙαί. 888. καὶ κατεγελων δ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι. Β, 
κομιδῇ μὲν οὖν. Τῦος]. 1037. ποῖ τοῦτον ἕλκεις σύ; Β. τὸν ἐμαυτῆς εἰσάγω. 
Ἐπροτο ηυϊάοστῃ (τοῦ. δ 1.υ5. Ρ. ΧχνἹ].) ν]1Ο51 νἹ ἀϑπίαγ Ηἱ {ΧῈ5 ὙΘΥΒᾺΒ ; 
ΟΪ ΠΟΠ ἈΒΒο που. ΘΙτα1165 5101 βοΙαιοπθθ ἱπάυ]ρ θαπῦ σοτηϊοῖ, αδ- 
αθδτη ΤΓΟ, ἴῃ ΔΠδρϑοβϑίβ. ὙΙᾶθ αὸ ΑἸΧΙ βαρτὰ δα 800. ΟἿΥ ποη 
Ἰΐθυη ἴῃ {ΡΥ 5 εὖ Πδοίν 15. θαάθιῃ ΠΙσοπίϊα οοποθάδίαν ὃ ΕἸΧΘΙΉΡΪα, 

ἴῃ 4α]θα5 πῸ]1ὰ ᾿πέθγνϑηϊῇ ᾿ηουραποῖίο, μαῦο5 ΝΡ. 817. οὐκ εὖ φρονεῖς 
μὰ τὸν Δία τὸν ᾿ολύμπιον. ἴ,0Χ8. 34. καὶ νὴ Δία παχύ. Β). κᾷἄτα πῶς οὐχ᾽ 
ἥκομες ; Θαοβ Ἰοθοβ βαῃἰββίτηοβ Γθιηθτα ἰθηξαιιηῦ νἹΠἹ ἀοοῦ!. ΒΡ. 767. 
ταῦθ᾽ ἅπερ ἐκεῖ πράττεται. ἴ,Υγ5. 102. ὁ γοῦν ἐμὸς ἀνὴρ. ὅσ. ΝΠ ΔτΩ 
ΟΙΩΠΐπΟ ἴῃ ἰδ τ6 οἰ θηβίομθιη μαῦθηΐ νοοάθα]α αἰβυ]]αθα. 106 {τ|- 
5Ύ116015 ἀϊοαπη δὰ Ν. 884, 

Φυλῆς) ῬΆν]Ο Ῥᾶρτιβ Αἰίοοο ἔπ, ου]π5 Ἰποοῖοο Φυλάσιοι. 

1024. λευκὸν ἀμπέχει) ϑο1Π σοῦ 15. 50] 1{π8 νϑβίϊατη οο]οῦ ρα αγθ- 
605, αὐ ἀρ Ποτϊηδηοβ, ἕαϊ ; Ἱπροπθαση. δαΐθυη ρα}]ι5, αααίθτη πΠῸ 

ΤαΒΟΟἢΙ ῬΥΟΡΊΟΙ ἃΙηῖββοθ ὈΟν 8. ἀθοοα [αοοία ᾿ηητῦ ΒΘΠΘΧ. 

1020. ἐν πᾶσι βολίτοις) Δρία γτοάα! ΜΊΟΠ6]] : ἐμ αἷΐ ἐδιαξ οὠθῆ, Οὐ 
7Ζιωρηῖδῆ. Ῥτονουθίαπι πϑιηρο οὐδΐ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, ααοα ΡῬϑΌ]}1Ὸ τααΐα- 
ἴατη, πὖ Πἶ6, Ἰορίξαν ἴῃ αβρ. 707. ἐν πᾶσι λαγῴοις. ῬΠΘΥΘΟΥΑΐ6Β ΔΡ. 
ΔΑἴμθη. 268. Πλούτῳ δ᾽ ἐκεῖν᾽ ἦν πάντα συμπεφυρμένα, Ϊ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς 
πάντα τρόπον εἰργασμένα. Οἵ. Ατηρ Αἴποπ. Ρ. 99. ΤΠΘοροιηριβ ἢδο- 
Ῥροβέϊοη. Ρ. 76, 4. ΔΑ οαπάρπι Ἰοουϊίοποιη ργου θυ  Ά] οι ΤΟΒΡΟΧἶΒ56 
νἱἀοίαν 1). Ῥαῦ]ιβ ἴῃ Τρ. δα Οα]αΐ. νὶ. 6. κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχόυμενος 
τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 
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᾿Αλλ᾽ εἴ τι κήδει Δερκέτου Φυλασίου, 
ὑπάλειψον εἰρήνῃ με τὠφθαλμὼ ταχύ. 

ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽, ὦ πονήρ᾽, οὐ δημοσιεύων τυγχάνω. 1030 
ΕΟ Ἴ: ἀντιβολῶ σ᾽, ἤν πως “κομίσωμαι τὼ βόε. 
ΔΙΚ. Οὐκ ἐστιν: ἀλλὰ κλᾶε πρὸς τοὺς Πιττάλου. 
ΓΕΩ. Σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 

εἰς τὸν καλαμίσκον ἐνστάλαξον τουτονί. 
ΔΙΚ. Οὐδ ἂν στριβιλικίγξ' ἀλλ᾽ ἀπιὼν οἴμωζέ ποι. 
ΓΕΏ. Οἴμοι κακοδαίμων τοῖν γεωργοῖν βοιδίοιν. 
ΧΟΡ. ᾿Ανὴρ ἐνεύρηκέν τι ταῖς ᾿Αντ. 

σπονδαῖσιν ἡδὺ, κοὐκ ἔοι- 

1028. Οἔ, Νυῦ. 106. ἀλλ᾽ εἴ τι κήδει τῶν πατρῴων ἀλφίτων. 

Δερκέτου) ΔΑ ποιηϊηδίίνο δΔέρκετος. οὰ πουῆθπ ΤῊ]Π1Π15 οβί ἴπ 
τηοπατηθηΐο Αἰίοο ἀρ Βοροκηίυμη νο] 1. Ρ. 295. ΠΙΝΏ, 

1090. οὐ --- τυγχάνω) Μοαϊοίμαηι ριεθϊϊοο ποθ Χιοῖο. ὅϑοθο]: 
ἐθεράπευον δὲ προῖκα οἱ δημόσιοι ἰ ἰατροί. ΞΘηΒΌτη ἰοοὶ Ι΄θτα θ6π 6 ΟΣΡΠΙοδΐ : 
οἷον, οὐκ ἐσπεισάμην κοινῇ, τουτέστι σὺν τῇ πόλει, ἰδίᾳ δὲ καὶ ἐμαυτῷ μόνῳ. 
Ψ. 130. ΡΙ]αΐο, δῦ ΕἸτηβίοθιο ᾿ἰδπάδίυϑβ, Οοτρ.. Ρ- 851. κἂν εἰ ἐπιχει- 

ρήσαντες δημοσιεύειν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὡς ἱκανοὶ ἰατροὶ ὄντες. Ὁ] 
ῬϑΌ]]ο ᾿πίθυϊαβ τῷ δημοσιεύειν ΟΡΡΟΙΪτΟΓ ἰδιωτεύειν, ηιοαϊοϊηαηι Ῥγἱυαιἴηι 
Θά γοογο." Ιάστα ΡοΙς. 259 Α. εἴ τῴ τις τῶν δημοσιευόντων ἰ ἰατρῶν ἱκανὸς 
ξυμβουλεύειν ἰδιωτεύων αὐτός. Χεπορῆ. Μειη. ἱν. 2, ὅ. τοῖς βουλομένοις 
παρὰ τῆς πόλεως ἰατρικὸν ἔργον λαβεῖν. ΟΕ, δὰ Αν. 584. ΕἸ. 407. 408. 

1081. κομίσωμαι) ἰδομρογαγθ χμσαηι. Οἵ, Αν. ὅ49. ΤΏοβια. 1166. 

1032. τοὺς Πιττάλου) ϑ΄ΨΡΡΙ6 μαθητάς. Ῥιζία]5 δαΐοπι 1116 τηθάϊ- 
οἰπᾶτη ΑἸΠΘΠΙ5 ἔδοϊοθαῖ. ΒΒΌΝΟΚ, Οἱ. δά. 1222 τηῖτα, 6βρ. 1482, 

1098. σὺ δ᾽ ἀλλὰ) 51Ά. Βαρτὰ 191, ,υ58. 904. Ῥαο. 660. Νιυῦ. 
1964. 1369. Β1Μ. 

1094, τὸν καλαμίσκον) ΟὐἸτηστη ἔγατηθηζ, ααθιὴ ἴῃ τπᾶππ ἰοποθαΐ. 

108. οὐδ᾽ ἂν στριβ.) ΝΝδ ἑαπέϊἰϊην φιιάοηι. Δ στρίβος εἴ λίκιγξ. 
50Π0) ; ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ῥανίδα. στρίβος δὲ καλεῖται ἡ λεπτὴ καὶ ὀξεῖα βοή. 
λίκιγξ δὲ ἡ ἐλαχίστη βοὴ τοῦ ὀρνέου. Οἵ. Νεβρ. 218. ὅσον στίλην. 

που οΧ Ἀ. Δ Ὠιπά. Τιορθθαΐα ποι. Θαοά γονοοᾶνὶ. ΟἿ, δά 949. 

1036. βοιδίοιν Ἐ]Τ5]. δου θαΐαυγ βοϊδίοιν, 

1097, ἐνεύρηκεν θο ΤουΒ, [ΓΑΡΥῚ ἀνεύρηκε. 
5 2 
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3 Ν ΄ὔ 

κεν οὐδενὶ μεταδώσειν. 
ΔΙΚ. Κατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι 1040 

τὰς σηπίας στάθευε. 
ΧΟΡ. Ἤκουσας ὀρθιασμάτων ; 
ΔΙΚ. ᾿᾽Οπτᾶτε τἀγχέλεια. 
ΧΟΡ. ᾿Αποκτενεῖς λιμῷ με καὶ 

τοὺς γείτονας κνίσῃ τε καὶ 1045 
φωνῇ τοιαῦτα λάσκων. 

ΔΙΚ. Ὀπτᾶτε ταυτὶ καὶ καλῶς ξανθίζετε. 
ΠΑΡ. Δικαιόπολι, Δικαιόπολι. ΔΙ. Τίς οὑτοσί ; 
ΠΑΡ. ἜἜππεμψέ τίς σοι νυμφίος ταυτὶ κρέα 

1039. οὐδενὶ) οὐδ᾽ ἑνὶ Ῥοτβοπιβ, π6 Ἰἰδίτιβ ἴῃ Ὁ] σηᾶτη ΞυΠ]Άθατα γοοῖβ 
15.806. οδᾶαδῖ : πδο πἰτηῖα ἔαὶϊξ Ῥούβοηὶ βαΠ185. 146 θχοιηρὶα 
δα Βορῃ. (μα. Τ΄ 867. δὺ τὴξε δ]]αΐα. ὈΙΝΏ. 

1040. τῆς χορδῆς) Ξ'6Π0] : χορδὴ καλέιται τὸ παχὺ ἔντερον τοῦ προβάτου. 

1041. τὰς σηπίας στάθευε.) ἘΠοο]. 127. σηπίαις ---- ἐσταθευμεναις. 
ΨοΥθυτη σταθεύειν Ἰορτταν οὐ Τ,Υ8. 876. σταθευτὸς “βο}. Ῥγοτι. 22. 

1042. ὀρθιασμάτων) ΜεΥθατα ὀρθιάζειν υοοϊγογαγὶ Ἰορίταγ ΠὐΒο ΠΥ], 
Ῥογβ. 698. ἐξορθιάζειν ΟἸι. 269. ἐπορθιάζειν ΔΡ. 29. Ῥοῖβ. 105]. 

1045. κνίσῃ εχ Τ΄. πα. ὙΜυ]ρὸ κνίσσῃ. 

1046. λάσκων) ΟἸαγηιαη5. 1 ΒΙονηῆθ]ά. δὰ ρδγηθιη. Ρ. 298. 

1047. ξανθίζετε) 5΄0Π0] : πυρρὰ τῇ ὀπτήσει ποιεῖτε. ΟἿ, τηἴτα 1106. 
Ῥῃογθογαΐθβ Αἴμθη. Ρ. 269. καὶ πλευρὰ δελφάκει᾽ ἐπεξανθισμένα. ῬΆὨΪ- 
Ἰοτθοπ Ῥ. 288. ν. ὅ. οὐ πεφαρμακευμένον | τυροῖσιν, οὐδ᾽ ἄνωθεν ἐξηνθισ- 
μένον. ϑουθοηάστη ἐξανθισμένον : Ἰάθτη ΕἸΤΟΥ ΠΌΤΟΤΤη δῦ ἴγβ. 48. 
ἘΙογαΐοβ ν. 655. οὐκ Ἦλις, ἔνθα δελφάκων (ζογτί. δελφάκεϊ) ἐγὼ κρέα 
κάλλιστ᾽ ὄπωπα πυρὸς ἀκμαῖς (ἀκμῆς Β) ἠνθισμένα. ἙΙΆτα ΠΟ ΒΟΥ ΘΠ ΤΩ, 
ηἰ [ἈΠΠ0ΟΥ, πυρὸς ἀκμῇ ᾿ξανθισμένα. ΑἸ οδῇ ΠΙπᾺ τῶν διεξηνθισμένων 
(στεφάνων) ἘΣ θ}1 ἃρ Δίμοδη. Ρ. 679. αποά εβῖ ἃ διεξανθίζειν. 

1048. Π΄. Δικαιόπολι. Δ. τίς οὑτοσί; τίς οὑτοσί:) 516 071. ῬΑΙῸΠῚ 

αρίθ ΠΙμὰ τίς οὑτοσί τορι Το ορΟ 5. ουὐὰβ πὸπ ταυ]ζατη τοίοσέ 
ΘΟΡ ΟΞΟΟΙΘ 4υἷβ Δάνοποσς. Ἐροίθ Το γθοι5. Π. Δικαιόπολι, Δικαιόπολι. 
Δ. τις οὑτοσί; ϑϊ]΄ο᾽ς ν. 828. Δικαιόπολι, Δικαιόπολι, φαντάδδομαι. ὈΙΝΏ, 

1049. ταυτὶ κρέα) ταυτὶ τὰ κρέα Α.Β.".Δ. ΠΙΝΏ. ἘΘοΐθ αροβέ 
ἉΥτΙοα]5. [Ιΐα 5θρο βοϊθηξ Αἰοὶ, φαδμάο δεικτικῶς Ἰοφαππῦαν, ΦΌΙΣΊΕ 
Ποβίου ταυτασὶ λαβὼν ὀκτὼ δραχμὰς ΒΌΡΟΙΙΙΒ ν. 130. τρία γε ταυτὶ 

γεύματα 187. τουτὶ πτίλον σοι 585. τήνδε μαζίσκην Ἐπ. 1100, τουτὶ 
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ἐκ τῶν γάμων. ΔΙ. Καλῶς γε ποιῶν, ὅστις ἦν. 
ΠΑΡ. ᾿Κκέλευε δ᾽ ἐγχέαι σε, τῶν κρεῶν χάριν, 

» Ν , 3 3 Ν 7, , 

ἵνα μὴ στρατεύοιτ, ἀλλὰ βινοίη μένων, 
ἐς τὸν ἀλάβαστον κύαθον εἰρήνης ἕνα. 

ΔΙΚ. ᾿Απόφερ᾽ ἀπόφερε τὰ κρέα καὶ μή μοι δίδου, 
ε » Ἃ 5 “ “ 

ὡς οὐκ ἂν ἐγχέαιμι χιλιῶν δραχμῶν. 10δ 
᾿Αλλ᾽ αὑτηὶ τίς ἐστίν ; ΠΑΡ. Ἢ νυμφεύτρια 
δεῖ αρὰ τὴς νύμφης τι σοὶ λέξαι μόνῳ εἰται παρὰ τῆς νύμφης τι σοὶ λέξαι μόνῳ. 

ΔΙΚ. Φέρε δὴ, τί σὺ λέγεις ; Ὡς γελοῖον, ὦ θεοὶ, 
Ν , “ ΄ ἃ “ 7ὔ , 

τὸ δέημα τῆς νύμφης, ὃ δεῖταί μου σφόδρα, 
σ“ Ἃ 5 “ Ν 7, - ΄, 

ὅπως ἂν οἰκουρῇ τὸ πέος τοῦ νυμφίουἨ͵ 1060 
Φέ ὃ - Ν δὰ “» 3 σι δῶ “ 

έρε δεῦρο τὰς σπονδὰς, ἵν αὐτῇ δῶ μόνῃ, 

τέμαχος 1177. τουτουὶ φαγεῖν ἐλατῆρος 1181. οὑτοιὶ μύκητες  εβρ. 202. 
τηνδὶ δὲ χλαῖναν 1192. οἱδὶ πρέσβεις 1.08. 1072. τουτονὶ νεκρὸν Ἀδη. 170. 
τονδὶ λύχνον ΕΟ]. 27. Τΐα (1118 ἂἀραὰ Αἴποπ. ρ. 487. Καὶ δέξαι 
τηνδὶ μετανιπτρίδα τῆς ὑγιείας. ἘΤΜ. Ααάο Ρ]. 227. τουτοδὶ κρεάδιον. 
Τηΐτα 985. τήνδε φιλοτησίαν. 

1060. καλῶς γε ποιῶν) Ῥ]αΐο Ξ΄γτηρ. 174 Εἰ. καλῶς γ᾽, ἔφη, ποιῶν σύ. 
ῬΟΙ]. 551 0. ἀλλ᾽ εὖ γε σὺ ποιῶν. ΤΗΘοί. 166 1). οὐ καλῶς ποιῶν. 
ΝΝοβίον Εᾳ. 1180. καλῶς γ᾽ ἐποίησε, τοῦ πέπλου μεμνημένη. ΡῚ. 868. 
νὴ Δία καλῶς τοίνυν ποιῶν ἀπόλλυται. Ἐ)Π0]. 804. ἢν διαρραγῶ δὲ, τί; Β. 
καλῶς ποιήσεις. Ῥδο. 271]. εὖ γε --- ποιῶν [ ἀπόλωλ᾽ ἐκεῖνος. 

1052. βινοίη) κινοίη Ἀ. Ἦδο 5σῃιβοδίϊοπα κινεῖν ππιβηθαμη νἱ δία 
αἸοΐατη οββο. ὈΙΝΙΏ. βινήσομεν ΥΘΡΟΒΆΘΙΙΠ οἰϊδπι Τ,γΥγ5. 1166. 

1058. ἀλάβαστον) ΟΡ Βογναπάσμη οβϑί, ΠῸΠ θη θιθ ἃ ΞΡΟΠΒΟ τηϊϊ 
νὰ5 ὈΠΡΈΘΗΓΔΙΊΏΤΩ, ΟἸ] 15 ΤΠΔΧΊΠΙΙΒ 5118 ἴῃ ΠΕΡΊ οσαῦ. [{ὰ ποβίου 
ΡΙαΐῖ. ὅ29. Οὔτε μύροισιν μυρίσαι στακτοῖς, ὁπόταν νύμφην ἀγάγησθον. 
Αἀάθ Τιν8. 948. ΕΤῚΜ. ἀλάβαστον ἀϊουπί ΑἸΕοΙ, ἀλάβαστρον ἔοττηα 
γα] ρα ΓΒ οδί. Οἵ. ἘῚὺ. 468. 00] ἀλαβαστροθήκας (3) ἸορΊτατ. 

105. χιλιῶν) Θουθοθαΐα χιλίων. ὙιάΘ δα Ραο. ν. 1287. ΠΙΝΏ. 
5080]: χιλιῶν περισπῶσιν ᾿Αττικοί. 

1056. Ηδοβυομῖαβ: Νυμφεύτριαι ἡ συμπεμπομένη ὑπὸ τῶν γονέων τῇ 
νύμφῃ παράνυμφος. ῬδαΆ]]Ο Δ]1Π6Υ ῬΟ]]ὰχ Πἰ. 41. Ἢ δὲ διοικουμένη τὰ 
περὶ τὸν γάμον γυνὴ, νυμφεύτρια. ἡ αὐτὴ δὲ καὶ θαλαμεύτρια. ἘΠΜ. 
Τιαῦμα ἀἰχουῖβ ργοημα. Μαία δαΐθιη ρεύβομπᾶ οϑῦ. 

1058. Το ΟΡΟΪ5. απτο5. ρυροθοῦ ᾿Ἰηβιβι συ] ργοπαῦ. (Οἵ, Ῥᾷο, 
670. 6099. 

1060. οἰκουρῇ) [])οηιὶ ηϊαποδαΐ, τιθαιιθ ἴῃ ΠΝ] ςΠατὰ οχῖστο οοραίαγ. 
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ε Ἀ 9 - , ᾽ ᾽ ) 5, 
ὁτιὴ γυνή ᾽στι τοῦ πολέμου τ᾽ οὐκ ἀξία. 
, ΕῚ - “ » ’ 53 ,ὔ 

Ὑπεχ᾽ ὧδε δεῦρο τοὐξάλειπτρον, ὦ γύναι. 
3 ΣῈ “-“ “ “ , ’ 

Οἰσθ᾽ ὡς ποιῆσαι τοῦτο τῇ νυμφῃ φράσον : 
“ ’ Ν 

ὅταν στρατιώτας καταλέγωσι, τουτῳὶ 1005 
Ἂν “-“ 

νύκτωρ ἀλειφέτω τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 
᾽ ’, Ἂς ΄ ’ὔ Ν » ΄, 

Απόφερε τὰς σπονδάς. Φέρε τὴν οἰνήρυσιν, 
5 Ν Χ ’ 

ἵν᾿ οἶνον ἐγχέω λαβὼν ἐς τοὺς χόας. 
Ν « Ν “- 

ΧΟΡ. Καὶ μὴν ὁδί τις τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακὼς 
[4 Ν. 39 “ 5 ὔ 

ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐπείγεται. 1070 
39τλ ΄ Ν ΄ Ν ’, 

ΚΗΡ. Ἴω πόνοι τε καὶ μάχαι καὶ Λαμαχοι. 
᾽ὔ ᾿Α ΄σ 

ΛΑΜ. Τίς ἀμφὶ χαλκοφάλαρα δώματα κτυπεῖ ; 

1062. ἀξία) Μετ αἰτία. ΟἿὮἁ δα 688. 641. 

1068, Ὕπεχ᾽ ὧδε) Οἵ. Ῥαο. 491. ὕπεχε τὴν φιάλην. 

1064. Ηΐϊο νούβαβ ψυ]ρὸ Ἰθριζαῦ : οἶσθ᾽ ὡς ποιεῖται τοῦτο ; τῇ νύμφῃ 
φράσον, ἕο. ΝΙΒΙῚ σαοα ὈΙπαογῆαπϑβ ποιεῖτε Βαρβαςζαϊ εχ ἢ. Δ. ϑ8εά 

ἴῃ ἰβία. βουρίαγα αἸβρ!οοαῦ τα] ῥυϊτηὰπι αυϊάθ πη ῬΥΘΟΞΘΠΒ ἸτηρΡΟΓα- 
{νι ποιεῖτε ῬΙῸ ΒΟΥΙΒΕΪ ᾿ππρογϑῖγο (πᾶ ἴῃ ΠῸΪΞΠΊΟΩΙ ΤΟΥΤΩ]15 
ΒΟΙΘΠΠΪΒ οϑῦ ἀϑὰ8 ΔΟΥΪΒΌ, αὖ ἴῃ υἰϑιζαΐο 1110 οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ; ΟΥ̓. 
5ΌρΡΗ. (Ε4. Τ΄ δὅ48. οἶσθ᾽ ὡς ποίησον Μοπδπάον Μοποῖϊς. Ρ. 279. 
οἶσθ᾽ ὅ τι ποίησον. ἘΠῸΥ. ΤΡ. Ταῦγ. 1208. οἶσθά νυν ἅ μοι γενέσθω; Θυο 
Ἰοσο σο]]αΐο ΕἸ ΤΉ 5] 615 ἴῃ ΠΟΒΙΤΟ ποιείσθω ΘΟΥΤΊΡ αἴ} ; ἴατη ἱπηροσαίνιιβ 
ἀλειφέτω ῬΥο ἱπῆπιῆνο ροβῇ φράσον. Φυδία Ἰοοὰμι οχ οοπ]θοΐασα.. 
ΤΌΠΏΧΙ. 

1065. τουτῳὶ) ὅ86. τῷ ἀλείμματι. Τιοααϊίι! Θηΐμη δεικτικῶς. 

1067. οἰνήρυσιν) Ηοπγομϊα5 Θχρ]οαΐ ; ἀγγεῖον, ὡς κοτύλη, μεθ᾽ οὗ τὸν 
οἶνον ἀντλοῦσιν. ΘΙΠΆΠΙα δαπΐ ἐτνήρυσις ΒΌρΙαὰ 245. ζωμήρυσις ἰπ 
ΘΟΙΉΙΟΟ ἃΡ. Αἴμπρα, Ρ. 169. 

1069. τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακὼς) ΟΥΑΙ Π5. ἀρ. ῬΒΤΥ ΠΊΟΝΙ. Ῥυρορ. 5οΡῇ. 
Ῥ. 8, 25. ἀνελκταῖς ὀφρύσι σεμνόν. ΑἸοΟχὶΒ ΑἴΠΘΠΦΙ Ρ. 224, τοὺς μὲν 
στρατηγοὺς τὰς ὀφρῦς ἐπὰν ἴδω [ ἀνεσπακότας. Οἵ. Εᾳ. 681. 

1071. εὐ 1073.--1077. φῬγϑοομὶ {στιθυΐ ἘΠ] .5] 6 πι5, οο]]αΐο ν. 1088. 
ΤΑῚ ἀγγέλῳ {τἰραπηῖ, ὈΓΝΏ, 

μάχαι καὶ Λάμαχοι) Οἵ, 267. μαχῶν καὶ Λαμάχων ἀπαλλαγείς. 

1072. χαλκοφάλαρα) ῬΙῸ 5ΙΠΊΡΙΙΟΙ χαλκᾶ; ῬΓΟΡΙΙΘ δηΐμ βἰρπϊῆοαξ 
αγοῖβ ρ)αίογ5 Ἰηδίγιοία. ΘἸΤΑΠΠΓΘΥ βαρτα Θασίαν λιπαράμπυκα Αἰχὶξ ᾿γὸ 
ΒΙΤΏΡΠΙΟΙ λιπαρὰν γ, 671, Ὑόοοθ {ταρίοα ἀρίρ αὐ! ΠΘΙῸΒ τη ρΡ Π]ΠΟα 8. 
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ΚΗΡ. ᾿Ιέναι σ᾽ ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ τήμερον 
ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους καὶ τοὺς λόφους" 

κἄπειτα τηρεῖν νιφόμενον τὰς εἰσβολάς. 107ὅ 

Ὑπὸ τοὺς Χόας γὰρ καὶ Χύτρους αὐτοῖσί τις 
ἤγγειλε ληστὰς ἐσβαλεῖν Βοιωτίους. 

ΛΑΜ. Ἰὼ στρατηγοὶ πλείονες ἢ βελτίονες. 

Οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί με μηδ᾽ ἑορτάσαι ; 

ΔΙΚ. Ἰὼ στράτευμα πολεμολαμαχαϊκόν. 1080 

ΛΑΜ. Οἴμοι κακοδαίμων, καταγελᾷς ἤδη σύ μου. 

ΔΙΚ. Βούλει μάχεσθαι Γηρυόνῃ τετραπτίλῳ ; 

ΛΑΜ. Αἰαξ, 
οἵαν ὁ κῆρυξ ἀγγελίαν ἠγγειλέ μοι. 

1074. τοὺς λόχους καὶ τοὺς λόφους) Οἵ, ὅ75. τῶν λόφων καὶ τῶν 

λόχων. 

1076. τοὺς Χόας --- καὶ Χύτρους) Ιά6 8496]. Βδπη. 218. τοῖς ἱεροῖσι 

Χύτροισι. 
1077. ἐσβαλεῖν) Τιαρεθδία ἐμβαλεῖν. Οἵ. Βαργὰ 762. 

1078. πλείονες) πλέονες ΕἸτηΒ]οἶτι5, 4] οχ Τοίθρμο ΕατΙρΙ 415 πὰ πη 

γούβαμη ἀοβαπιρίαμη ραΐαῖ. Οΐ τποῦϊῖο πὸμ Ἀββθη αγ ΤΙ πάογῆμδ. 

ΕΟΥΤΠαμ πλέονες ΥᾺ1Ὸ πΒαΥΡαπῦ {γΓαΡΊΟΙ ; ΠΌΠΕΟΠΔΠῚ, οΥθᾶο, δουηῖοὶ. 

Θυοπηοάο πυτηοιῖ Πυ]α5 νογϑαβ ἀθίβηαϊ αυραπηΐ, αἰχὶ δὰ ν. 107. 
πλείονες ἢ βελτίονες) Ἡοιηοῖ. Οά. α. 164. πάντες κ᾿ ἀρησαίατ᾽ ἐλαφρό- 

τεροι πόδας εἶναι, [ ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε. Ἡοτοά. Π|. θὅ. 

ἐποίησα ταχύτερα ἢ σοφώτεραι ἼΤπαο. 1. 31. ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ 

τὸ προαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληθέστερον. ῬΪαΐ. ΤΠποοῖ. 144 Δ. 

μανικώτεροι ἢ ἀνδρειότεροι. ὟΝ. Μαί(ῃ. αΥ. Οτ. Ὑᾧ 456. 
1080. πολεμολαμαχαϊκόν) ΕΠ ΠΘίατη. οοταῖσα Ποθηῖα βοΐατη, οὐ] 

τοταϊπαΐίο ἔογυπδέι, ἰαπησᾶτη 51] ἃ βιιθβίδπίινο πολεμολαμάχη ἀράποο- 
τοῖασ, ἴη ηπὸ {τἴὰ ᾿πβαπί, πόλεμος Λάμαχος οἴ μάχη. Θ΄ ΤΆ1|5. Τπβιι5 
οἵας βαρτα ν. 207, μαχῶν καὶ Λαμάχων ἀπαλλαγείς. 1071: μάχαι καὶ 
Λάμαχοι. ΘΒΡΙΟΙ οἰἴατη ν᾽ οίαν δα οριπούπμη ρ᾽ μΕ116 ᾿Αχαϊκός: 

1081. οἴμοι ---- καταγελᾷς) Ῥαο. 1245. οἴμοι καταγελᾷς. 
1082. ούγοποβ, ΟΧχ ϑ θβιοΠου! ἀθβουρθομο, {τὰ οαριΐα, Β6χ ὈΊδοΠα, 

Β0Χ Ῥαᾶθβ, φμαΐμοῦυ αἴαβ (απάβ Πΐο τετράπτιλος) μαροθαῖ. ῬθηπδΒ 
ααδίιοῦ ὃχ 1115 ἀπίθ ἔογεβ 4Ιβ]βοῖ!5 (ν. 998) αὐτὶραῖββα νἱἀθίυν Π)]οθο- 
ῬΟΙ͂5, θαβαιιθ ἰδ παπᾶτα οὐἰβίαπι ΘΔ ΡΠ] 510 ᾿πηροβίίαβ [θηαΐββθο. ὐογ- 
ὉΠΟΙῚ ξἷς τετράπτιλον 56 Δρρ6]]αΐ, Γιαπηδομαπηαιθ τἹάϊου]θ δ ῬΡ Τη 
Ῥιονοοαῖ. Οὐἱβία ραΐθο Ττηδ οι ̓ πηροβίία τἹάοίαν ν. ὅ89. 1182. 

1088. 1084. αἰαῖ Πϊπά. Ψιυρὸ αἱ αἴ [πυϊάος Τιατηδομιμα Ὠϊοθο- 
ῬΟ]15, αἴ τηΐγὰ 1198. 
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ΔΙΚ. Αἰαῖ, τίνα δ᾽ αὖ μοι προστρέχει τις ἀγγελῶν ; 
ΚΗΡ. Δικαιόπολι. ΔΙ. Τί ἔστιν; ΚΗ. Ἐπὶ δεῖπνον 

ταχὺ 
βάδιζε, τὴν κίστην λαβὼν καὶ τὸν χύα. 1080 
Ὁ τοῦ Διονύσου γάρ σ᾽ ἱερεὺς μεταπέμπεται. 
᾿Αλλ᾽ ἐγκόνει: δειπνεῖν κατακωλύεις πάλαι. 
Τὰ δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἐστὶν παρεσκευασμένα, 
κλῖναι, τράπεζαι, προσκεφάλαια, στρώματα, 
στέφανοι, μύρον, τραγήμαθ᾽, αἱ πόρναι πάρα, 
ἄμυλοι, πλακοῦντες, σησαμοῦντες, ἴτρια, 1002 
ὀρχηστρίδες, τὸ ““ Φίλταθ᾽ ᾿Αρμόδι᾽ " ἄδεται. 

108ῦ.---1094. κήρυκι {10 1] ααδ γα]ρῸ ἀγγέλῳ β΄ {τθαππέαν. Οὐοπί. 
Ἐςο]65, 884. ὈΙΝΏ. 

1086. τὴν κίστην) Ξ“6Π01: τὴν ὀψοθήκην. Ἠοπιοῖιβ Οἀ. ᾧ. 76. 
μήτηρ δ᾽ ἐν κίστῃ ἐτίθει μενοεικέί ἐδωδήν. Ῥτοΐδοῖο αἱ δ σοπδτη 
γοοα θη, 608 ΘΟΙΌΠΔΒ, πηρπεπία, Ὀ6]]1ατῖα οὐ 811ὰ ΠΕ] ΒΓ ΟΩΙ Ὀ ΓΘ θΘΓῸ 
ορογίοθαΐ ; 4] δαΐοιη γοοδθαπίαγ, ΟὈβοπῖα βθοὰπὶ [οΥΘὈδπί. 

1087. Μοτῖβ οὐαΐ αὖ ἴῃ ΒΘΟΟΙΙ ἔθβίο Ξϑοογᾶοβ 6]5 Ἰαπίδτη σοοπᾶ τη 
Ῥαταγοῖ. (Οὐμρο]]αῦ θυτῃ ἴῃ {προαῖτο ββαδπίοτη Ἠϊβίτίο ἤδη. 297. 
Ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ᾽, ἵν᾿ ὦ σοι ξυμπότης. ἴπ 4. 536. ΤΘΡΟΒΌΘΓΙΙΠΙ, καὶ 
μὴ ληρεῖν, ἀλλὰ θεᾶσθαι λιπαρὸν παρὰ τῷ Διονύσου. ἘΤ,Μ. 

1088. κατακωλύεις) ΘοΙ!θοπάπτη ἴοτγί. σὺ κωλύεις. Τ,γ5. 607. σὺ δὲ 
κωλύεις ἀνάγεσθαι. 

1092. ἄμυλοι) Ῥ]αορηΐεο 6χ ζαγπᾶ {τἸΠ}Π|οθὰ οοηΐθοΐς. Οἵ, Ῥδο. 1195: 

ἰτρία) Αἰμοηθοβ Ρ. 646. Ὄτριον, πεμμάτιον λεπτὸν διὰ σησάμου 
καὶ μέλιτος γινόμενον. ΑΑσοαπέίαβ ἱποογΐαβ οβί. ΕΠ]. ουθοπάστῃ 
ἴτρια, αἴ ἴκρια, ὄσπρια, ζο. ΟΥ, Αγοδαάϊαβ 46 Ασα. Ρ. 119,16. Ναΐαζα 
δαΐοπι ργοαποϊζαῦ ΡῥγΙπηᾶ ἴῃ ἴτρια, αἴ ἴῃ ἴκρια ΤΉΘΒΙΩ. 8588. 

1093. ὀρχηστρίδες, τὰ φίλταθ᾽ “Δρμοδίου, καλαί) Ααἀ πδοο ΒΥΠΠΟΚΙαΒ 
““ΓΑρμοδίου Ὠϊο Ῥοκίζαμη Ρ1Ὸ βίο οοπυϊυῖο, ου]ὰ8 5 ἤποπι σδπὶ 
ΒΟΙΘθαηΐ 500]1ἃ ; ΒΙ πη] 6. ΑἸ 1 δα ποίββίπησση Ηδυτη α 5ΟΟ] 1, 
φίλταθ᾽ “Δρμόδι᾽͵, οὔτι που τέθνηκας. φρο ροπίχειηδ νϑῦθ Βυαποκίαξ, 
(Ὁ [αΠΊ6η ΚῬἜΠΌΪΠΔΙη ἸΘΟΓΟΠΘΙῚ ΠΟ ΡΟΙΒροχῖς. Ῥαγυτῃ ἀυθὶῖο ααΐῃ 
ΒΟΥ πάαπ 50 ὀρχηστρίδες, τὸ “Φίλταθ᾽ “Δρμόδι᾽ ᾿᾿ ᾷδεται. 1. 6. Ηδυτηοα 
ΒΟΟΙατη. οδῃϊίαγ, Οἱ, 980. οὐδὲ παρ᾽ ἐμοὶ ποτε τὸν 'Δρμόδιον σεται. 
ΤΑΡΥαγα5. ὉΠ]. αΪβ, αὶ Ἰοσαπὰ ποὴ ἰπίθΠρογοῖ, τὸ ἴῃ τὰ παπΐανοχαΐ ; 
ἀοῖπάο το] αὰὰ 0116 τηΐαΐα. Ἰμοουι8 ΟἸΠΏΪΠΟ 51Ππ|}}}5 θεῖ ΕἼάρτη. 577. ὁ 
μὲν ἦδεν ““᾿Αδμήτου λόγον πρὸς μυρρίνην δια, ὉΪ δα 5001 σΟΙΟΌΟΥΙμΩΪ 
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᾿Αλλ᾽ ὡς τάχιστα σπεῦδε. ΛΑ. Κακοδαίμων ἐγώ. 

ΔΙΚ. Καὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπεγράφου τὴν Γοργόνα. 

Σύγκλειε, παῖ, δεῖπνόν τε συσκεύαζέ μοι. 

ΛΑΜ. Παῖ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὸν γύλιον ἐμοί. 

ΔΙΚ. Παῖ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὴν κίστην ἐμοί. 

ΛΑΜ.Αλας θυμίτας οἶσε, παῖ, καὶ κρόμμυα. 

ΔΙΚ. Ἐμοὶ δὲ τεμάχη: κρομμύοις γὰρ ἄχθομαι. 1100 

ΛΑΜ. Θρῦῖον ταρίχους οἷσε δεῦρο, παῖ, σαπροῦ. 

ΔΙΚ. Κἀμοὶ σὺ δημοῦ θρῖον' ὀπτήσω δ᾽ ἐκεῖ. 

ὀχογάϊαπι γοβρι οἰ ταῦ : ᾿Αδμήτου λόγον, ὦταῖρε, μαθὼν τοὺς ἀγαθοὺς σέβου, 

ἅο. Ἀρΐδ οἰϊατη πο σομἤογαξ ῬΙαϊοπὶς σουαϊοὶ ἰοῦσι ἀρ. Αἴποπ. Ρ. 

665: καὶ δὴ κέκραται. τὸν λιβανωτὸν ἐπιτιθεὶς εἶπε (μὲν πάλαι, λιβανωτὸς 

ἐπιτέθειται ὃ), ] σπονδὴ μὲν ἤδη γέγονε, καὶ πίνοντές εἰσι πόρρω. Ϊ καὶ σκόλιον 

ἧσται, κότταβος δ᾽ ἐξοίχεται θύραζε. αὐλοὺς δ᾽ ἔχουσά τις κορίσκη Καρικὸν 

μέλος τι | μελίζεται τοῖς συμπόταις, κἄλλην τρίγωνον εἶδον [ ἔχουσαν, εἶτ᾽ 

ἦδεν πρὸς αὐτὸ μέλος ᾿Ιωνικόν τι. ΤΙ σκόλιον ἦσται δοἄθῃν ἴδγθ πποο 

αἰοίξαν, αὐ Ηὶς τὸ “ Φίλταθ' “Αρμόδι ἢ ἄδεται. Θιυοά δὰ Αὐ Ιου] απ οἵ. 

Ναυῦ. 1174. καὶ τοῦτο τοὐπιχώριον Ι ἀτεχνῶς ἐπανθεῖ τὸ ““ τί λέγεις συ ἢ" 

Αν. 1580. τοὐπιτριβείης. (Οὐδἴογατη ἀθ πυτηοΥΙβ νἱα, δα 107 βαρτᾶ. 

1095. ᾿ΕἘπιγράφεσθαι, ραΐγοηιηι αὐποῖίξοο, Ἰεσὶταν οατα ἰπ Ῥαο. 684. 

Θρηβαβ Πυΐτ5 Ἰοοὶ [8115 ἔθγο νἹάθίατ : Ἶατα κακοδαίμονα 6556 [ ἈππΔΟΙλ]η, 

αἱ δαίμονα 6] Θ᾽ ΘΤ1Ὁ τη δτα 1Πατὰ Θογρόποα. ΒΏΜ. 

1096. σύγκλειε) ῬΊΟΈΘΟΡΟΙΪΙ5 ἴπ οοπνγίνίατη δὈϊξατιβ, το ο5. ὁοο! μα], 

δὲ ἰπίογθα ἀρραταύατα 510] οοπδίουϊατη Θβουτὶ 1αθοῦ. ὙΊαΔο δα 1086. 

σύγκλειε, παῖ, δεῖπνόν τε συσκεύαζέ μοι) ϊς ἀθα] εχ οοπ]θοΐατα. 

Τιοροθαΐυγ σύγκλειε, καὶ δεῖπνόν τις ἐνσκευαζέτω. Οὐδ ὈΪΔΠ6 τηοηάοξα 

«απ; 81, αἴ 411α ταϊζΐατα, ποη ἐνσκευάζειν 564 συσκευάζειν δεῖπνον πος 

βοηϑα αἰοίξατ. ΟΥ. γε βρ. 1250. ὅπως δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον εἰς Φιλοκτήμονος ἴμεν. 

Ι Παῖ παῖ, τὸ δεῖπνον, Χρυσὲ, συσκεύαζε νῶν. ῬΠΘΥΘΟΙΑΐΩΒ ΔΡ. Ατἴμοη. Ῥ. 

56. συσκευασάμενος δεῖπνον ἐς τὸ σπυρίδιον, 1 ἐβάδιζεν ὡς πρὸς ᾿Ωφέλην 

(τὸν ᾿Οφέλαν Ῥογβοπι, οΟ]]αῖο Αρο]οάοτὶ 1. ΔΈμοπ. Ρ. 249. Ργερξίαΐ, 

ορίπου, ἐβάδιζεν εἰς ᾿οφέλου, αἴ εἰς Φιλοκτήμονος ΒΌΡΓΔ). 

1097. γύλιον) 3680] : γύλιος σπυριδῶδες πλέγμα, ἐν ᾧ τὰς τροφὰς 

ἔχοντες οἱ στρατιῶται ἐβάδιζον ἐπὶ πόλεμον. Ῥαο. 527. γυλίου στρατιωτικοῦ. 

Οξ. τοῦτα 1138. ὕπάε ορϊπεΐατῃ γυλιαύχενες Ῥδο. 788. 

1099. ἅλας θυμίτας) 1 γἱέμιπι οἰηι ϑαΐθ ἐϊημηι, αἱ Ἰοαυϊξαν ῬΙΙΗΐα5 

χχὶ. 89. ἢ ατο οοπάϊπποπίο οἴ. 772. περίδου μοι περὶ θυμιτιδᾶν ἁλῶν. 

1101. Θρῖον ταρίχους) ϑαϊδαμιθηί μην Τοϊϊο Ποιίηοο ἱπυοϊμίιοη. Ν᾽. δὰ 

566.Υ. Μοχ σαπροῦ υοἰογὶς, γαποϊαὶ, ΟἿ. ΡῚ. 1086. τρὺξ παλαιὰ καὶ σαπρά. 

1102. δὴ παῖ) πὶ ΘΟ ΡΤ θρίων Θδδοηΐ ῬΌΠΟΙα, ΝΟΥῚ Βίταῖ]ο. οϑίΐ 

Το ορο ἄοπη. ἤοπ τηΐπιι5 απιᾶμῃ Τιαιαδοιαπι 4 πουηίπαββο απο 5ιθὶ 

Ἵ 
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ΛΑΜ. Ἔνεγκε δεῦρο τὼ πτερὼ τὼ ᾿κ τοῦ κράνους. 
ΔΙΚ. Ἐμοὶ δὲ τὰς φάττας γε φέρε καὶ τὰς κίχλας. 
ΛΑΜ. Καλόν γε καὶ λευκὸν τὸ τῆς στρουθοῦ πτερόν. 
ΔΙΚ. Καλόν γε καὶ ξανθὸν τὸ τῆς φάττης κρέας. 
ΛΑΜ. Ὦνθρωπε, παῦσαι καταγελῶν μου τῶν ὅπλων. 
ΔΙΚ. Ὦνθρωπε, βούλει μὴ βλέπειν εἰς τὰς κίχλας ; 
ΛΑΜ. Τὸ λοφεῖον ἐξένεγκε τῶν τριῶν λόφων. 
ΔΙΚ. Κἀμοὶ λεκάνιον τῶν λαγῴων δὸς κρεῶν. 1110 
ΛΑΜ. ᾿᾿Αλλ᾽ ἢ τριχύβρωτες τοὺς λόφους μου κατέφαγον. 

ΔΗοΥυὶ νοεῖ. [Ιααπαθ ρύοὸ Βυμπποϊίδηο δὴ, παῖ, ἸΘν τασϊαϊίοπα α64] 
δημοῦ, ὁοχ Εᾳ. 954. δημοῦ βοείου θρῖον ἐξωπτημένον. Δ εΥρα ῬΟΙΠπΟΙΒ 
0, δ7. 48 μος οἷδθὶ βΌπθυθ, ΠΟΠΠ]Π1] οηθπἀδίογα απδτῃ ν]ρῸ ἰαραπίαγ, 
ἈΡΡοπᾶμη : τὸ δὲ θρῖον ὧδε ἐσκεύαζε: στέαρ ὕειον ἑφθὸν λαβὼν μετὰ 
γάλακτος, ἐμίγνυ χονδροπαχῆ [πη ]Πτη χονδροπαγῆ ]" συμφυράσας δ᾽ αὐτὰ 
χλωρῷ τυρῷ καὶ λεκίθοις ὠῶν καὶ ἐγκεφάλοις, περιβαλὼν συκῆς φύλλῳ 
εὐώδει, ζωμῷ ὀρνιθείῳ ἢ ἐριφείῳ ἐνῆῇψεν [5ου]θ. ἐνῆψεν]}: ἔπειτα ἐξαιρῶν, 
ἀφήρει τὸ φύλλον, καὶ ἐνέβαλεν εἰς ἀγγεῖον μέλιτος ζέοντος. καὶ τὸ μὲν 
ὄνομα τῷ ἐδέσματι προσέθηκε τὸ φύλλον. ἡ δὲ μίξις πάντα ἐξ ἴσων δέχεται: 
τῶν δὲ ᾿λεκίθων, πλεῖον: ἐπεὶ πηγνύουσι καὶ συνιστᾶσι. ΑαδβΌ ἃ ἸοΧΙΟΙΒ 
χονδροπαχής. ἘΠῚ. Οὐυὰβ σουτοοίοποπι τηοσῖῖο γθοθρὶς ΠΙΠἀο 5, 

ἐκεῖ) 8.6. 1ῇ ΘΟΉΥΙΥΙΟ. 

1108. τὼ πτερὼ τὼ ᾽κ τοῦ κράνους) ὕπια5 ἐαηΐαπη εἴτα πυθηΐῖο πΐ ΒΌΡΓα 

ν. 884. φέρε νῦν ἀπὸ τοῦ κράνους μοι τὸ πτερόν. ὕπαος Πῖο ΒΌΒΡΙΘΟΙΙΣ 

ΒΟΙΓΙ 6 μά ατη, τὸ πτερὸν τοὐκ τοῦ κράνους. 

1105. τῆς στρουθοῦ) 816 Αὐἰοοβ αἰχῖββο β γα  ΠΙοοδτ θ ατη. 56 
Ξέγα Πϊοπθτη (6 5015 οβί δυο. 5. ν. Ρ]ογασιηθα δα πζαγ ορι ποίη 
μεγάλη δυΐ κατάγειος. Αν. 875. στρούθῳ μεγάλῃ μητρὶ θεῶν καὶ ἀνθρώπων. 
ἨΌῚ μεγάλῃ δὰ πἰγατηηπθ ρου ποῦ στρούθῳ εἴ μητρί (οἴ. ,οβρ. 1298). 
Ἡγοάοΐαβ στρουθοὺς καταγαίους ΑἸΧΙ ἵν. 175. 192, 

1109, λοφεῖον) ΞοΠο] : τῶν λόφων θήκην. ἴῃ Ναῦ. 7561. λοφεῖον 
{γα]αΐα εἰρη Ποαΐ βροοιὶ ἐἤθοα. δῖος κυλικεῖον Ἰοσι5 Ὁ βουναπίαι κύλικες, 
ΔΠΡῚ : ομρϑοανα, Ἰπαθυ]αβ ἂρ. Αἴμθη. Ρ. 460. 

1111. ἀλλ᾽ ἢ) {σεἶψεο. Θυοα οοάθπι τιοᾶο αϊοΐατη πηοποῖ Ὠ)]η- 
ἀογῆα8, αῦο ἀλλὰ γὰρ, ἀπαθιι8 Βθη θη 118, ααδγατη δα αἰΐζογαπι ἀλλὰ, εὐ 

ἫΝ Ἰζογατα ἢ τοίογξαν, ἢ πηδπη ΘΟὨ ΓΔΟΙ5. ἀλλ᾽ ἢ ἀαΐθμ ἱπίουΓΟΡΠΈΕΒ οϑί, 

τριχόβρωτε:) ΤἼηθίθ, ΔΕΪΠΊΔ]ΟᾺ] ΟΥΙΠΙ ΟΥῚ βθηιι5. τριχοβρῶτες Βαροηΐ 
ΡΟ] χ 11. 24, οἱ διυϊάαβ, ΟἿ. δαΐθιη Ρας. 1222, τριχορρυεῖτον' οὐδέν 
ἐστον τὼ λόφω, 50, ἃ {ὐποῖδ ΟΥΌΟΥ ἐδ ΟΟΥΤΟΒΙ, τ΄ ἴῃ ΠΟ Ἰοοο, 
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ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ ἢ πρὸ δείπνου τὴν μίμαρκυν κατέδομαι. 
ΛΑΜ.ὮὮνθρωπε, βούλει μὴ προσαγορεύειν ἐμέ; 
ΔΙΚ. Οὐκ, ἀλλ᾽ ἐγὼ χὠ παῖς ἐρίζομεν πάλαι. 

Βούλει περιδόσθαι, κἀπιτρέψαι Λαμάχῳ, 1118 
πότερον ἀκρίδες ἥδιόν ἐστιν, ἢ κίχλαι ; 

ΛΑΜ. Ομ ὡς ὑβρίζεις. ΔΙ. Τὰς ἀκρίδας κρίνει πολύ. 
ΛΑΜ. Παῖ παῖ, καθελών μοι τὸ δόρυ δεῦρ᾽ ἔξω φέρε. 
ΔΙΚ. Παῖ παῖ, σὺ δ᾽ ἀφελὼν δεῦρο τὴν χορδὴν φέρε. 
ΛΑΜ. Φέρε, τοῦ δόρατος ἀφελκύσωμαι. τοὔλυτρον" 

ἔχ᾽; ἀντέχου, παῖ. ΔΙ. Καὶ σὺ, παῖ, τοῦδ᾽ ἀντέχου. 

1112. μίμαρκυν) 3680]: τὴν ἐκ τοῦ λαγῴου αἵματος καὶ τῶν ἐντοσθίων 
σκευαζομένην καρύκην. Θ΄Τ ΠΟΥ Ἡ συ μα5 οἵ ῬΟΙΠΣ νἱ. ὅθ. Δηρ]ος 
τοάάαβ, λαγθ-γαφοιί. 

κατέδομαι) Ἐπϊαχατη, οὖ ἐκπίομαι. Οἵ. Ῥας, 717. 1117. Αν. ὅ88. 
ἘπΟ]. 595. 

1114. οὐκ) ΘυρΡΡΙοπάπτα προσαγορεύω σε. 

1115. περιδόσθαι) Ῥίσηιι5. πιθομηι ἄαγθ. Οἵ. αα 772. 

1116. ἀκρίδες) Τιοσιαβί15. ἸΡΊΓΟΥ νοβοθ παν τη]]ηῖοβ : οἱθα5. οοτία 
Ὑ1Π5 ογαΐ, τὖ βῃπέ το]α]ιδ, ατι86 5101 ΔΠΈΙΤΙ Πα οῖ ΓΔτηδο 5. 

1117. κρίνει πολύ) 8. ἥδιον εἶνα. δ αὰἃ ΞΙσ τ βοδίοπθ νϑτὉ] 
κρίνειν, 515 ΔΌΞοΙαϊ6 ῬΟΞΙΙΙ, οἵ. ἘΠ00]. 115 ---1 157. κρίνειν ἐμέ, 1.6. 
υἱοίογοηι ηι6 7μαϊσαγο. Ῥ]αΐο Τ,6ρο, 658 Ὁ. κρινοῦσι (νἹοΐοτοτα ΠΑΡ6- 
θαη) τὸν τὰ θαύματα ἐπιδεικνύντα. Ἡ ογοάοί. νἱ. 128. καὶ τουτέων μᾶλλον 
ἹἹπποκλείδης ὁ Τισάνδρου καὶ κατ᾽ ἀνδραγαθίην ἐκρίνετο, καὶ ὅτε ἕο. ὕπάΘ 
κεκριμένοι ἄνδρες υἱγὶ ργοδαϊὲ ἂρ. Θυπά. 1. 81. ΡΊοπϑ Ἰοοαίο οβὲ ἴῃ 
Άδη. 1479. ἔκρινα νικᾶν Αἰσχύλον. 

1119. ἀφελὼν) Εῦοο αοίγαθοηβ. πὸ ξϑῆξιι οσουστις. σὑϑυθῦτη 
ἀφαιρεῖν οἴϊαται δη. δὅ18, ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽, ὡς ὁ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη [ 
ἔμελλ᾽ ἀφαιρεῖν χῆ τράπεζ᾽ εἰσήρετου ῬδΆ]]Ο ἀαΐοπ ξΞιιρτὰ χορδὴν ἀξεαθδΐ 
ῬΙοΌΘΟΡΟΙ5, αὖ ραΐοΐ οχ ν. 1040. κατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι. «ὅτ 
ααστη δορὶ ΠοΟ Ιοοο ορροπδΐα, σοπβίαϊ ἸΟΠρΆΠι οἴη Θ8 Τὴ ἔαϊββο ; οβὲ 
Θηΐτ χορδὴ ἐπέοϑέϊπμηι ζαγέμηι (ΑἸΡῚ : α βαιβασο). Οἵ, ΝΡ. 455. ἔκ 
μου χορδὴν | τοῖς φροντισταῖς παραθέντων. Ἐ4. 815. χορδεύματα. ὕπας 
γι χορδεύειν Εᾳ. 214. τάραττε καὶ χόρδευ᾽ ὁμοῦ τὰ πράγματα. 

1121. ἔχ᾽) Τέηο, αἴ ἴῃ ἴεβρ. 1149. Ῥαο. 1198. οὖ 4101 ξθθρβ. 

τοῦδ᾽ ἀντέχου) ὥΞὅΐοΠο! : τοῦ ὀβελίσκου δηλονότι, τα σαγπ65 ἱπ4θ ἀοίγα- 

παῖ. ΑἸϊαα αυϊά ατηθη ᾿π[6]]1ΡῚ ροΐοϑί, Οἵ. οβρ. 1943, 

τῶ 
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ΛΑΜ. Τοὺς κιλλίβαντας οἶσε, παῖ, τῆς ἀσπίδος. 
ΔΙΚ. Καὶ τῆς ἐμῆς τοὺς κριβανίτας ἔκφερε. 1128 
ΛΑΜ. Φέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀσπίδος κύκλον. 
ΔΙΚ. Κἀμοὶ πλακοῦντος τυρόνωτον δὸς κύκλον. 
ΛΑΜ. Ταῦτ᾽ οὐ κατάγελώς ἐστιν ἀνθρώποις πλατύς ; 
ΔΙΚ. Ταῦτ᾽ οὐ πλακοῦς δῆτ᾽ ἐστὶν ἀνθρώποις γλυκύς ; 
ΛΑΜ. Κατάχει σὺ, παῖ, τοὔλαιον. Ἔν τῷ χαλκίῳ 

1122, τοὺς κιλλίβαντας) Ν᾽ ΕΥΒΌΓΩ 8]Π6ραΐ ῬοΙαχ 10, 146. ααϊ κιλλί- 

βαντας Ἰπίθι. σκεύη στρατιωτικὰ Τοορηδαεῖ. ομο]αβίο ποβο βαπξ 
τρισκελῆ τινα σκευάσματα, ἐφ᾽ ὧν ἐπιτιθέασι τὰς ἀσπίδας, ἐπειδὰν κάμωσι 
πολεμοῦντες. {Π|ππ|ὰ νεῖ 6Χ τηοϑῦὰ σοπ]θοΐασα 84 ]6οΙῖ οΥΔΤητ ΟΞ, 
Οὔση ΠῸῚ νἱἄογοΐ Ἰάθο ἃ [Δ ΠΟ Ροβοὶ τοὺς κιλλίβαντας, τι ΟἸγΡΕΙιΠῚ 
115 1 χύπι Θυαπμἀαγτοῖ, [πᾶδ6 οβῦ σποά ἔππὶ ἀδπηατα ἰουτ! Π]Ποτα ΠΠ]Ότη 
ΟἸγΡΘατη ΔΗ ΟΥΤῚ 1αθεΐ, ΟΠ τοὺς κιλλίβαντας ἴῃ οοπβρθοΐα βρθοΐδίογατη 
τα οο]]οοατιί. ΤᾺ ᾿πβίσυμηθηΐο πἰθρδηΐαῦ ριοΐοτεβ ἰθβία ῬΟΊ]αΟ6 
7, 129. ἐφ᾽ οὗ δὲ οἱ πίνακες ἐρείδονται, ὅταν γράφωνται, ξύλον ἐστὶ 
τρισκελές: καλεῖται δὲ ὀκρίβας καὶ κιλλίβας. ΜοΓΆΤα ΠΟΌΒΒΙΤητΙ5 πβ5, τέ 
ΟΡΙΠΟΥ, οτὐαΐ δὰ τηθηβδπὶ βυβίοπίαπάδτη. δυο ῃϊαβ : κιλλίβαντες" 
τραπεζῶν βάσεις καὶ ὑποθέματα: ἢ τρισκελεῖς τράπεζαι. ἘΠ.Μ. 

1128. τῆς ἐμῆς) 86. γαστρὸς, αἴ τηοποῦ ΞοΠο]αβία. Τυοααϊαγ Θηΐτα 
δεικτικῶς. ΒΕΓΡΊΟΥ : δΐ υϑηΐγὶδ ηιθὶ ζμίογα 6767 ραηθ8 οἰϊδαμπαγῖοϑ. 

τοὺς κριβανίτας) Ῥᾶπ65. κριβανίτας τηθτηογαῖ ποβίοι οὔϊδμι Γήρᾳ ἃρυά 
Αἴπδη. Ρ. 109 (Εν. 188) ἀπάδ ἴῃ ΡΙαΐ. 766. κριβανιτῶν ὁρμαθῷ τοβοτῖ- 
Ῥεπάστη νἱάθίασ. ΘΌΡΟΥαΒ ν, 87. βοῦς κριβανίτας Ἰυαάοπβ αἰχῖξ. 
Ῥᾷποβ ἰπνίτας εἴ ἐσχαρίτας τεοοπδοῦ Αἰ Ποπδοαβ Ρ. 109. ἘΠΜ. Ῥοιταὰ 
ΔἸΐογα κλιβανίτης οΥαῦ, τηῖϊππβ Αἰτοα, ϑορῃτομ. ΕἾ, 6. τίς σταιτίτας ἢ 
κλιβανίτας ἢ ἡμιάρτια πέσσει ; 

1124. γοργόνωτον ἀσπίδος κύκλον) 5΄6. στρ. ἴῃ ῬΠΟπῖββ. 1197. 
σιδηρονώτοις δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἐπῆν [ γίγας. Ιάθηη Ττοδά. 1196. χαλ- 
κόνωτον ἀσπίδα. ΒΈΒΑ. 

1126. ἘλαπρΡ. Ιοη. 528. ταῦτ᾽ οὖν οὐ γέλως κλύειν ἐμοί; ΒΕΒΟ. 

κατάγελως---πλατύς) ϑγπθβιαβ Ερ. 50. γέλως ἂν εἴη πλατύς. ΤΉΘΟΡΕΥΙ. 
5πηοο. ἘΡ. 10. ἐγὼ δὲ πλατὺν γέλωτα τῶν σῶν καταχέω δογμάτων. 
ΒΕΒΟ. Ρμμιηοβίγαϊ. ν. ἌΡ Π]οπ. ἰν. χα. 157. τὸ μειράκιον κατεσκέδασε 
τοῦ λόγου πλατύν τε καὶ ἀσελγῆ γέλωτα. Τλιοίαπι 11. 292. καὶ ἄπεισί σοι 
πλατὺ ἐγχανών. ΜΙΤΟΗ͂. ϑ΄ΤΩΠΠοΥ ποβ, α ὀγοαα φγίη οὐ ἰαιφῆ. 

1128. τοὔλαιον ἐν τῷ χαλκίῳ γυϊρο. Οοιτοχὶῃ ορίτηθ ΤΙ ΔογῆιΒ, 
Ἰπτουραποίίομα ροβί τοὔλαιον ροβὶΐα, ΒΕ ]αΐα ἀπΐθιη ροβί χαλκίῳ. ΕἾπιΒ- 
Ἰοῖαβ βρθοίοβο 6χ Ρο]]αοθ χα. 92, ἀραϊξ τοὔλαιον ἐκ τοῦ χαλκίου. 
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ἐνορῶ γέροντα δειλίας φευξούμενον. 1129 

ΔΙ. Κατάχει σὺ τὸ μέλι. Κἀνθάδ᾽ εὔδηλος γέρων 

κλάειν κελεύων Λάμαχον τὸν Γοργάσου. 

ΛΑΜ. Φέρε δεῦρο, παῖ, θώρακα πολεμιστήριον. 

ΔΙΚ. Ἔξαιρε, παῖ, θώρακα κἀμοὶ τὸν χόα. 

ΛΑΜ. Ἔν τῷδε πρὸς τοὺς πολεμίους θωρήξομαι. 

ΔΙΚ. Ἔν τῷδε πρὸς τοὺς συμπότας θωρήξομαι. 115 

ΛΑΜ. Τὰ στρώματ᾽, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς ἀσπίδος. 

ΔΙΚ. Τὸ δεῖπνον, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς κιστίδος. 

ΛΑΜ. Ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τὸν γύλιον οἴσω λαβών. 

ΔΙΚ. Ἐγὼ δὲ θοἰμάτιον λαβὼν ἐξέρχομαι. 

ΛΑΜ. Τὴν ἀσπίδ᾽ αἴρου, καὶ βάδιζ᾽, ὦ παῖ, λαβών. 

Νίφει. Βαβαιάξ: χειμέρια τὰ πράγματα. 

1129. ἐνορῶ) ϑ8ε15 τἱάϊου]θ βἰβεϊευυ. ἴῃ βοθμᾶ Τωᾶταδοῆτβ Ξουΐατη 

οἷδο ἀοίθγρθηβ, ἄοπθο ΠΙ θθορΟ 415 ἱτπαρίποιη σα αΐ. ΕΠ]. Θἰταμτον 

ἔογβ Ρ]. 382. ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος καθεδούμενον ὅσο. 

γερὰ δειλίας φευξούμενον τοοΐα γοτί ΒΙΌΠΟΙΚΙΙΒ : ἤθμηὶ ἐϊπιϊαϊίατῖ8 

[εξ ἀστρατείας] ζμίμγιηι. ὅὅ1ο διώξομαί σε δειλίας Ἐᾳ. 368. ΕΤΜ. 

1130. κἀνθάδ᾽.) Ηδοο αἷξ 'π ρ]ασαπίατη, ἑαπαπατη ΞΡΘΟΌΠαμη, ᾿πίπιο πε, 

εὔδηλος) ϑϑου!θοπάθτι [ογίαββα ἔνδηλος. Οἵ. Εα. 1277. ΒΌΡΒΟΟΙ. ΕἾ, 

1565 Ὁ. ὁ Σίσυφος πολὺς | ἔνδηλος ἔν σοι. 

1131. τὸν Γοργάσου) Ὁὲ ΟἸγΒΞΈΠΘποπι ΒΙΡΥΤΌΙ Π]ατα ΞΌΡΟΤΙαΒ ν. 

118. ΡῈΓ Ἰοοῦτη Ἀρρϑι]αΐ ποξίον, ἴΐὰ ραΐγοπη Οουραβατη ΤΠ το ΠῸ 

εὐϊθυϊξ, αὶ τουοτα Χοπορμδηῖ5 Η]πι5 ογαΐ, (θεῖ ΤΠ πους 6, 8. ΒΌΜ. 

ΟΥ. ᾿πἴτὰ 1150. ᾿Αντίμαχον τὸν Ψακάδος. ὕεξρΡ. 459. Αἰσχίνην---τὸν 

Σελαρτίου. Θυοά δα ἔοττηδτη Τόργασος, ΒΙτ116 ποτήθῃ Ποίαπῃ οί Κύβδασος 

ἴῃ Ῥ]αΐοπίβ οοτηϊοὶ ΕἾ. ἀρ. Δἴπθη. Ρ. 441. 

1185. θωρήξομαι) 1.6. μεθυσθήσομαι. 56}0] : καὶ τὸ μεθυσθῆναι οὕτω 

καλοῦσιν, ἐπειδὴ θώραξ καὶ τὸ στῆθος. διὰ τὸ θερμαίνειν οὖν τὸ στῆθος θωρήσ- 

σειν λέγουσιν τὸ μεθύειν, καὶ ἀκροθώρακας τοὺς ἀκρομεθύσους ἐκάλουν. ΠΡ }11 85 

ἃΡ. Αἴμδη. Ρ. 421. ἐμὲ μὲν οὐχ ὁρᾷς πεπωκότα [ ἤδη τ᾽ ἀκροθώρακ᾽ ὄντα. 

ΤΠθορηῖβ 888. οἶνος ἐμοὶ τὰ μὲν ἄλλα χαρίζεται, ἕν δ᾽ ἀχάριστος, εὖτ᾽ 

ἂν θωρήξας μ᾽ ἄνδρα πρὸς ἐχθρὸν ἄγῃ. 

1136. τὰ στρώματ᾽) ϑίταρτία, χαΐθιιβ δα ουθαινάθτα τπιδαμξιτ τη ἴθ, 

1137. κιστίδος) κιστὶς ἃ κίστη [ογτηδΐατη, αὖ τηθὶς ἃ τήθη, κλινὶς ἃ 

κλίνη, τηοποηΐθ ΕΠ] β]οῖο, Ὀἰχὶξ δαΐοτη κιστίδος ΡΓΟΡίΘΥ Ῥγῶο, ἀσπίδος, 
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ΔΙ. Αἴρου τὸ δεῖπνον" συμποτικὰ τὰ πράγματα. 
ΚΌΡ. ὁ τε δὴ χαίροντες ἐπὶ στρατιᾶν. 

Ὡς ἀνομοίαν ἔρχεσθον ὁδόν' 
τῷ μὲν πίνειν στεφανωσαμένῳ 114 

τ τῷ Ν ε ο μ : Ἶ 

σοὶ δὲ ῥιγῶν καὶ προφυλάττειν, 
΄“- 4 

τῷ δὲ καθεύδειν 
« ’ 

μετὰ παιδίσκης ὡραιοτάτης, 
ἀνατριβομένῳ γε τὸ δεῖνα. 

» ’ Ν Ἅὦ ἈΝ ’ὔ “ ’ὔ’ 

Αντίμαχον τὸν Ψακάδος, τὸν μέλεον τῶν μελέων 
ἈΝ 

ποιητὴν, Στρ. 1150 
Ξ Ἀ «ες “ ,ὔ “ 5 ,ὔ « Ζ 

ὡς μὲν ἁπλῷ λόγῳ κακῶς ἐξολέσειεν ὁ Ζεύς" 

1141]. νίφει) ΗθΙηΒ τηράϊα ογαῦ ; ἤδη [ΘΠ 8615 ἈΡΊΓαΥ Προ ἔα θα]. 

1148. στρατιάν) ηινἱέϊαηι. Μ΄. δα 251]. οἴ Θχθιηρ 5 101 8165 δα άθ 
1,.γ5. 100. οὖ βθηβὰ θῳογοϊέιιβ Τ,.γΧ5. 1141. 

1145. τῷ μὲν) ϑθαυα! γενήσεται, γ6] Δ] 14 5ΊΤΉ116. 

1146. σοὶ δὲ ῥιγῶν) 6 φΡτγοάποίίομθ ἴῃ ΑΥΒῚ ΒΥ] ῦθθ. ὈΥΘΥΒ ἃηΐθ ῥ 
ΑἸΧΙ δα ἢ. 1. ἴῃ Δρρεπά. 

ῥιγῶν) ῬΙῸ ῥιγοῦν. Μαϊΐξ ἀραὰ Αἰίοοβ ἔοστηα Πουῖοα, πἰ χρῆσθαι, 
διψῆν, πεινῆν το. 

1147. τῷ δὲ) [πῃ τούτη αἰνουβασιιπη ΟΟἸ]]ΔοπΘ ροβί ἰγαπβιζαπη ἃ 
ῬΙΪΟΓΘ δα Ῥοβίθυ! σὴ βθθρῈ τϑαϊξ ογδί!ο 84 ρυίοσθσι. ΕἸΧΘΤΏΡΙΟ ουπιηΐ 
ΤΓῸ5. ῬΓΙΠῚΙ ΨΘΥΒῚΒ Πα]5 Τα π]20, οἵ Ρ]αί. 758.---759. ΕΠΜ, 

1149. γε ἀ641], ργεοθαηΐα Ἐ]τηβ]οῖο. Ψα]ρο τε. 

1180. ὁ Ψακάδος) ΑΠΈΤΙΩΔΟΒΙΙ5, 5ῖ. αἸοῖπιβ σαοά πϑίαγοο αποάδῃι 

νἱο βραΐο οοηβρούρογοῦ απὸ5 Δ]]οηπογθίασ. ΟἿ. 5680]. δὰ Νιυῦ. 
1018. [Ιάρυῃ νΙἀθίυγ, 4πὶ ἀδογθίαῃ ἴθοϊξ, μὴ δεῖν κωμωδεῖν ἐξ ὀνόματος. 

τὸν μέλεον τῶν μελέων ποιητὴν) Εχ ἰδηΐα ἀϊνογεϊίαία θᾶτὰ τϑαπαϊ 
ΒΟΙΙΡΟ ΓΑ, απᾶμη ΤΟρΡΙβθηΐαηΐ  αἰϊσαπιβ εἴ Βανυφηπαβ, τηπΐαΐο 
ξυγγραφῆ, ἀποά οχ ρ]οξβοιηδίβ ΠΎΘρβίββθ νἱἀθίυγ, ἴῃ μέλεον. Τμια!ξ 
Ῥοθδία 1ἢ 5 πα 1Π 6 γΟοι μέλος οἴ μέλεος. ΤΙΙΒΥ ΠΑΡ αΙη μελέων ἴπ 
ΟΠΟΥΪ ΟΔΙΤΉΪη6. τπβιραΐα Αν. 744. 750. Οὐοπίογοπαπβ ΑΠΈΡΠΔΠ65 
ἃριὰ Αἴμθη. ρ. 648. οἱ νῦν δὲ κισσόπληκτα [8ῃ κισσόπλεκτα ὃ], καὶ 
κρηναῖα, καὶ ἀνθεσιπότατα μέλεα μελέοις ὀνόμασι | ποιοῦσιν, ἐμπλέκοντες 

ἀλλότρια μέλη. ἘΠΜ. τὸν ξυγγραφῆ, τὸν μελέων ποιητὴν Α.Β. ὍΔ, 
ΒουΡΊοσαβ οοπίας Μδοποπ. Αἴποη. ρΡ. 341. Φιλόξενον [ τῶν διθυράμβων 
τὸν ποιητήν. Ὁ ποὴ τράπηάαγο νἱἀθαΐαυ αὐϊου]ιβ τῶν. 



ΔΟΗΔΕΝΕΈΝΒΕΝ, 143 

Ἴ ΑΝ ἈΝ , “ “- ᾽ 7, ᾽ 

ὅς γ᾽ ἐμὲ τὸν τλήμονα Λήναια χορηγῶν ἀπέλυσ 

ἄδειπνον. 1159 
ὰ ϑ3 

Ον ἔτ᾽ ἐπίδοιμι τευθίδος 
ᾷ » 

δεόμενον, ἡ ὃ ὠπτημένη 
, ΄ ΠΣ δ Δ ΄ 

σίζουσα πάραλος επὶ τραπέζης κειμένη 
3 

“ - Ἷ, 

ὀκέλλοι: κᾷτα μέλλοντος λαβεῖν αὐτοῦ κύων 
ε Υ 7ὔ 

ἁρπάσασα φεύγοι. 1100 
΄“ Ν ζῸ Ν -“ 5) σ 

ον 

Τοῦτο μὲν αὐτῷ κακον εν" καθ᾽ ἕτερον νυκτερινὸν 
» 

γένοιτο. Αντ. 
3 “ Ν , » ε 

Ηπιαλῶν γὰρ οἴκαδ᾽ ἐξ ἱππασίας βαδίζων, 

1155. Λήναια χορηγῶν) ἴ)61ῃ. 535, 12. χορηγῶν παισὶ Διονύσια. 

{ΠΕ αξῖου οομβίγποιο Ἵβέ χορηγεῖν εἰς---», αὖ ταοποῖ ΠὨιπά. 

ἀπέλυσ᾽ ἄδειπνον 6αά. ἀπέλυσεν ἄδειπνον Α.Β.Ο. ϑὅ.θοὶ. ἀπέκλεισε 

δειπνῶν ΚΒ. ἀπέκλεισ᾽ ἄδειπνον ἘΠΙα9]. Βοῖμ. οἵ οἱἵτα Ὠιϊπά. Νοίαϊαϊ 

ΑΕ δὶ ἴῃ τ ὁποταρίοα βογαϊάδ οἵ ἸΠΊΌΟΓΆ]15 Ῥδτγοϊτη ἰδ. 

1156. ὃν ἔτ᾽ ἐπίδοιμι) ὅν ποτ᾽ ἐπ. ῬΓΟΌΔΌΠΙ ΘΓ Βοϊεῖοίαβ. ΒΌΡΒΟΟΙΘ5 

ΠΎΔΟΗ. 1028. ἂν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν δια. τοιά. 802. μή ποτ᾽ εἰσίδοιμί 

σε διε. Ἐπτὶρ. Μεά. 169. ὅν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ᾽ αὐτοῖς μελάθροις 

διακναιομένους. ΖΠΒΟΒΥΙ. ΟΠο. 261. οὺς ἴδοιμ᾽ ἐγώ ποτε ἾἿ θανόντας δα. 

1158. πάραλος) 560] : παρὰ τοὺς ἅλας κειμέν. ἘΒιααάθ : ἐπ Τηθη5α 

δμηὶ 5αἴο ροξῖία. ΑἸ]αβῖο αΐθτα οϑῖ δα ἐτίγογοτα. ρα] οατα ΑἸΠοπίθη- 

βἴαπη, Πάραλον ἀϊοΐαμα. Υ΄. ἂν. 1204. Τμῦο. 1. 33. 77. ΧΘΠΟΡΗ. 

ΤΠ 1 95. ἡ. 2, 5: νἱ: 5, 8. οὖ ΔΗρι. 

ἐπὶ τραπέζης κειμένη) ϑοΙΠἸσοί ἀρια νοΐθυο 5 ΤηΘηβδ9 Ῥουία 1165 οὐδηΐ, 

οἱ οἶθ᾽β ἤάτα ἱπβίσυιοϊο Δβουθθαμίαγ. τῦπ46. τὰς τραπέζας εἰσφέρειν 

Ψοβρ. 1216. χὴ τράπεζ᾽ εἰσήρετο. 

τραπέζης Ὀϊπά. οχ Τ.Δ. οἵ Θυϊάα. Ψυϊρὸ τραπέζῃ. (ἰοπίτναβ. Ῥοξῦ 

καθῆσθαι Ἰερίταν Εν. 754. Ἠαίϊναβ 4. 789. ΤΠποβια. 1182. ΤΟΙΘΟ] Ια. 

ΔΑθιρη. Ρ. 268. οἱ δ᾽ ἰχθύες----παρέκειντ᾽ ἐπὶ ταῖσι τραπέζαις. 

1160. ὀκέλλοι) “ρροϊαξ, χαϊὰ τηοᾶο ἀϊχοταΐῖ πάραλος : ΠΔΠᾺ ὀκέλλειν 

Ρτορτῖο ἀἰσαμῦαῦ ΠΆΥΘΒ, ΘΙ μα ΠΠ5 ἐπα ργθοαῖϊο ἴδοθία οί χα, 927---940. 

1165. ἠπιαλῶν) Η οϑγομΐαβ : ἠπιαλῶν: ῥιγῶν: τὸ γὰρ πρὸ τοῦ πυρετοῦ 

ῥῖγος, ἠπίαλόν φασιν. Νοβίου ρα βοῖιο]. δὰ  8βρ. 1098. ἅμα δ᾽ ἠπίαλον 

πυρετοῦ προδρύμον. ἘΠῚ1. Τίπιθυβ ν. 134: ἠπίαλος" ὁ ῥιγοπύρετος. 

πᾶς ῬΠΥΎ πΙ ον α5 ἐγ] ρΊάαπα ροθίατα ἀηδόνων ἠπίαλον ἀἰχὶϊ ἃ. Ατμοι.Ρ. 41. 

ἐξ ἱππασίας) 00]: ὡς ὄντος αὐτοῦ ἱππέως. καὶ γὰρ ἕως ἑσπέρας 

διατρίβουσιν ἐν τῇ δοκιμασίᾳ οἱ ἱππεῖς. Νοπιϊπαίίνιιβ ρθμάθῃβ εβῖ βαδίζων, 
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εἶτα πατάξειέ τις αὐτοῦ μεθύων τὴν κεφαλὴν 
᾿Ορέστης 

μαινόμενος: ὁ δὲ λίθον λαβεῖν 
βουλόμενος ἐν σκότῳ λάβοι 

τῇ χειρὶ πέλεθον ἀρτίως κεχεσμένον" 1170 
ἐπάξειεν δ᾽ ἔχων τὸν μάρμαρον, κἀπειθ᾽ ἁμαρτὼν 

βάλοι ἸΚρατῖνον. 

Ὦ ὃμῶες, οἱ κατ᾽ οἶκόν ἐστε Λαμάχου, 
ὕδωρ ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ θερμαίνετε: 1175 
ὀθόνια, κηρωτὴν παρασκευάζετε, 
ἔρ᾽ οἰσυπηρὰ, λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 
᾿Ανὴρ τέτρωται χάρακι διαπηδῶν τάφρον, 
καὶ τὸ σφυρὸν παλίνορρον ἐξεκόκκισε, 

1166. τὴν κεφαλὴν ὁοχ αὶ Πιπά. Μυϊρὸ τῆς κεφαλῆς. 

πατάξειε Ῥϊπα. Δαϊρο κατάξειε. ὨΙΠά : ““ κατάξειε [ογΐαθ86. ΘΧ ν. 
1180 ᾿ηνροΐαα, Εδάθδτη νϑῦρα ρουταίαΐα ἴῃ  εβρ. 1254. Τ,γ5. 657.᾿ 

᾿Ορέστης) ΟτΑββδίου ποοίαγητιβ, ᾿ζθυτιτη πηθηποσαΐιβ ἂν. 1491]. Μαι- 
νόμενος ἀἸοϊςαΙ «1 ΘΟΙΏΤΉ Π6 οἱ ΠΟΙηΘΠ δβί απ ΑΡΔΙΠΘΙΏΠΟΙῖ5 ΗΠ1Ὸ 
4 ΕὙ11Π5 ἀρϊταῖο. ΙΝ. Μαοιπογδίυγ ᾿ΐθιη ἄν. 712. 

1168. λαβεῖν τοοΐα 6χ ααδίμπου 0115 ΠΙπη4. Τιοθροθδΐίαν βαλεῖν. 

1171. τὸν μάρμαρον) ΑΠΡῚ: ἐδ βἠϊηῖηφ ἔμηιρ. ὅις ασοίβ ἡϊοῖξ 
τὸν πέλεθον ἃ νΕΥΡΟ αρμαίρειν ϑρίομάογρ. Οἵ. Ηουι. 1]. π. 784. λάζετο 
πέτρον Ϊ μάρμαρον ὀκριόεντα. Οα. ει 498. μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλών. 
Εύτρ. Ῥπωπ. 668. μαρμάρῳ. 1416. μάρμαρον πέτρον. “ΓΠΘοοΥΙξ. ΧΧΊΪ. 
9211. τυκτὰν μάρμαρον. Ὗοα. πέλεθος πιογάα ἸορΊταν εἴ Ἐ)οο]. 596. 

1178. βάλοι Κρατῖνον) Θὰϊ ποοίϊναριιβ Δ], τη }]}15, οἵ παυά 
ἄμσθ!θ. σοτηρί πἰ Ια ΘΟΥ̓ΡΟΙῚΒ εὐαΐῖ : Π1ὸ ΔΡΊΟΥ οϑῦ ἴπ Θυτὴ ἢδθ0 
παργθοδίίοὶ 1ὴ)6 θο οἵ. δὰ 849. 

1176. κηρωτὴν) (Οὀγαίμηι, νυϊπουῖθιι5 οαγαμ 15 Ἰάοπθατη. ἱπέου 
τ Πἀπτη τα ]ΠΘΌΓΘ ΠῚ τϑοθηβοίαῦ ΕἾ. 909, ξύρον, κάτοπτρον. Ψψαλίδα, 

κηρωτὴν, λίτρον. 

1177. οἰσυπηρὰ) ϑιιοοϊάα. ἘπΞῇ Θῃΐτη οἰσύπη ἸδΠδο ΒΙΟΟΙΙΒ ΟἸΘΑΡΊΠΟΒΙΙΒ, 

λαμπάδιον) ἩΘΒγΟΠ 5, λαμπάδιον : τὴν λεπτὴν κειρίαν, ἣ ἐπιδοῦσιν. 
Τηΐου πράϊοὶ ἰηδίαμηθπΐα πιοιηοσαΐ ΡΟ χ 10, 149. ΕΠΜ. 

1179. παλίνορον) νυϊρο, σοπβοημοηΐθ ϑαϊάα 5. ν. Ἠρβυομίηε : 
Παλίνωρον [ἐξεκόκκισεν]. εἰς τοὐπίσω ἐξέκλασεν καὶ ἐξέβαλεν: ἀπὸ τῶν 
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΄“ ΄ 
Ἄ 

καὶ τῆς κεφαλὴης κατέαγε περὶ λίθον πεσῶν. 

[καὶ Γοργόν ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος. 
ἣ Ν. 

7 ἈΝ 

Πτίλον δὲ τὸ μέγα κομπολακύθου πεσὸν 

ἣς “ 7ὔ 
Ν. 5 7] 7] 

πρὸς ταῖς πέτραισι, δεινὸν ἐξηύδα μέλος" 
Ξ Ν ΕΣ “- ,ὔ Ἷ ᾽ δὲ 

ὦ κλεινὸν ὄμμα, νυν πανυστατον σ ιθὼν 

ἐκκοκκιζομένων ῥοιῶν. (ὐτὰ δα Ἡοχπιουίοαμι πολίνορσος 1]. γ- 890. αυοά 

παρο Ζβοι. Αρϑπι. 159. ΤΟΒΡΙΟΘΥΘ νἀ θαυ Ροθρίδ, θα! παλίνορρον, 

«ποά ἃ τοοορία 5ουιρύαγα ΠΟῺ ταυϊξαπι ἀρβοθᾶϊς. ΕΜ. Οἱ. ἄψορρον. 

ἐξέκοκκισε) Οἵ. Ῥαο. θ3. τὰς πόλεις ἐκκοκκίσας. χγ8. 864. σου 

᾽ - ᾿ “ ΕῚ - ν Ἷ , ΝΙῚ 

κκοκκιῶ τὸ γῆρας. 448. ἐκκοκκιῶ σου τὰς στενοκωκυτοῦς τρίχας. ΝΝιοοΟ- 

ταϑοδαβ ΔΙΠμροη. Ρ. ὅ8. οὐσίδιον---οὕτω συνεστρογγύλικα κἀξεκόκκισα. 

1180. τῆς κεφαλῆς κατέαγε) Νιῖαβ Αἰείσιαυβ. δεβρ. 1428. καί 

πως κατεάγη τῆς κεφαλῆς μέγα σφόδρα. Ῥαο. 71. ξυνετρίβη τῆς κεφαλῆς 

καταρρυείς. ῬΙαῖο αοτρ. Ρ. ὅ20. κἄν τινα δόξῃ μοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν 

κατεαγέναι δεῖν. ΕΡΟ]Β 8Ρ. Ηοτοάϊαπ. Ρ. 448. οὐ γὰρ κατάξει τῆς 

κεφαλῆς τὰ ῥήματα. : 

περὶ λίθον πεσών) [π ἰαρὶάθηι ἐπιρπ6η8. 

1181. Ησπο νοήβυτηῃ, αὖθ ν. 574 τορος ἴυτῃ, ἀοουὶ γοϊαϊς ΠοΌτοι5. 

ΜΙΗΪ τοΐα5. Ὠἰὶς Ἰοοῦβ ν. 118].--1188. ἃ ΒΥ δ[ο0. 8100 πη υίο 

ἱπίεγροϊαΐιβ νυἱάθίασ. Οἱ δηΐπ. 811 ταϊξίατα, ταϊμῖπιθ ῬΓΟΌΔ 116 οϑΐ 

κομπολακύθου (ΠΟΙΊΘΠ ἃ ῬΙοΘΟΡΟ 46. ἴπ θυ ΒΙπθτα Τιδταδδὶ Θχοορὶ- 

ταΐατα) φῖο στρουθοῦ ἀϊοΐαγατα ξαϊθβα βούσυτα. Θαᾶγα ἰοοσπὶ ὑῃ- 

οἴπὶβ ᾿πο] 81. 

1182. πτίλον---πεσὸν) [ἃ εϑ[ πτίλου πεσόντος. Νοκίογ δρυᾶ ΡοΪ- 

Τᾳοοτα 7, 67. ἀλλὰ τὸ στρόφιον λυθὲν ] τὰ κάρυά μοὐξέπιπτε. ΕΠΜ. 

κομπολακύθου) Οἱ. δα 589. 

1184. 1185. Τυνϊξαζαῦ βουταοπθτα Τυδρίοατα, αὖ ταοπυΐύ Πιπά. 

1134. ὦ κλεινὸν ὄμμα) Ο ἱποϊψίιηη, ἰμπιθη Βεὰ ἄδοιια ηιθηι. Ἦοο πο- 

τηΐπθ ΡΙΠΠΆτη ἰδίδμη, [ἈΠ] ΠΆΤΩ ῬΙΒ Πα ΟΔΥΙΒΒΙΤΠΌΤΩ, ὉΠΟΩαΪ πρὶ αν ΠΘ
ΙῸΒ 

ταουϊθαπάσβ. ΤΥΔρΊ ΘΟΥ απ ΒΘΙΤΩΟΠΘΙΩ παρωδεῖ, δρυα αυο5 ὄμμα δυάδοι 

«οὐ οδσαπίϊ τπθίδρῃοσα 5006 Ῥομίταῦ Ῥτὸ 60 αυοά δῃΐσηο νοϊαρίαΐθμη 

δἰογέ, οὔ χυδβὶ ᾿ποθγα ΔΗ απα]Ό ; τπᾶ6 να]οῖ 5 ρ6 1.4. μέλημα, στέργηθρον, 

(ἴοϊϊοῖ νοὶ ομγα, ἈΒΡῚ : ἀοίησιέ. ΔΈΒΟΒΥΙ. ΟἈ. 2386. ὦ τερπνὸν ὄμμα. 

Βόρῃ. Α]. 986. ὦ φίλτατ᾽ Αἴας, ὦ ξύναιμον ὄμμ᾽ ἐμοί. ῬΏΙ. 171. σύντροφον 
ἡ 

ὄμμ᾽ ἔχων. ΤΥδΟΙΙ. 904. ἄελπτον ὄμμ᾽ ἐμοὶ ] φήμης ἀνασχὸν (1.6. ἀνατεῖλαν) 

τῆσδε νῦν καρπούμεθα. υὐϊ ὄμμα φήμης τῆσδε τοά (45, ἐλὶβ οπἰυθηϊΐηῳ Ἠδιυ5. 

Ἑυτὶρ. Οτοβῦ. 1045. ὦ φίλτατ᾽, ὦ ποθεινὸν ἥδιστόν τ᾽ ἔχων Ϊ τῆς σῆς 

ἀδελφῆς ὄμμα (νυ]ρ;. ὄνομα) καὶ ψυχὴν μίαν. 1.6. βδισοοί βοῖιγ06 ΟΓ 70 ἴο 

ψοιι" 8ἰϑίθγ. 1080. ἀλλ᾽, ὦ ποθεινὸν ὄμμ᾽ (ν]6. ὄνομ᾽) ὁμιλίας ἐμῆς. 

τ ἡ στατόν σ᾽ ἰδὼν) ΒΟΡΆ. Α1]- 840. ἥλιον προσεννέπω πανύστατον δή. 

υ 
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λείπω φάος γε τοὐμὸν, οὐκέτ᾽ εἴμ ἐγώ. 118 
Τοσαῦτα λέξας εἰς ὑδρορρόαν πεσὼν 
ἀνίσταταί τε καὶ ξυναντᾷ δραπέτης 
λῃστὴς ἐλαύνων καὶ κατασπέρχων δορί. 
δὲ δὲ καὐτός: ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν θύραν. 

ΛΑΜ. ᾿Ατταταῖ ἀτταταῖ, 1100 
στυγερὰ τάδε γε κρυερὰ πάθεα. 
Τάλας ἐγὼ διόλλυμαι 
δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς. 
Ἐκεῖνο δ᾽ αἰακτὸν ἂν γένοιτόμοι, 1190 

1185. λείπω φάος γε τοὐμόν) γε ομη. ἢ. ΝΗ γε 5ο]υτη, 56 βὕμδιῃ 
τοὺμόν ΔῸ ΠΌΤΑΤΙΟ δα]δοίατη νἹἀδίαγ Ἰδοῦπδτη οχρὶοπίθ. ΑἸμπια αὐἱὰ 
Βουρβούαΐ ροοΐβ, γϑὶαΐ λείπω φάος ποθεινόν. ὌΙΝΏὮ. 

1187. δραπέταις λῃστὰς) δραπέταις λῃσταῖς ἘΠΤΉΒ] 65, 56α πα 56 
αὐϊάριη ᾿πίθρΡῸΥ ΒΘΏΒΙ5 αβ : πϑτὴ, αὖ 8118 ᾿γδοίθυθδμη, “αοτη 0 8]Π105 
Ῥοϑύξθααϊ φροΐπουις Τιαπηδοῆιβ, αα] ἴρ586. τηϑ]] 6 τη 5101 Ἰυχαγνιββαΐ ὃ 
Ααᾶς ᾳυοά νεῖθὰ ἐλαύνων--οδορὶ ποπ δα 1ϑιηδομ μη ΤΘΙΟΙΥΙ ροββαπέ, 
864 δα ρυξάοποιη ποβίθιῃη. []Ιΐδημθ, ν. 118] ἤπο ἐγδηβροβίίο, ΞΟΥ]- 
Ῥεπάστη βυβριοᾶθδ, τοσαῦτα---πεσὼν, [ τὴν Τοργόν ἐξήγειρεν ἐκ τῆς 
ἀσπίδος. [ ̓Ανισταμένῳ δέ τις ξυναντᾷ δραπέτης λῃστὴς κιτιλ. Μιάεθαΐαν 
οηΐτη ΠΌΥΘΤῚ Οουὰ5 δα δϑημάθπι ΤθιταΪ Δ ΠΟΠΘ ΠῚ πεσὼν ἴῃ ν. 1180 
ΔΡΕΥΤΆΞ56, δ ἰη46 ἘΓΔΉΒΡΟΒΙΙΟ γουβίϊβ 6Χχ 500 ἴῃ Δ]ΙΘπτη Ἰοοῦτη ἔδοΐα ; 
ἴὰπὶ [80 115 τυπίαίο οὐαΐ τὴν ἴῃ καὶ, δα ΒΘαμβατη δοοοτητηοάεΐα. Το ΐτ5 
οοτία Ἰοοὶ ργαᾶνδ οὖ ΟΥΠ ΠΟ 1ΠΘΧΡΙΙΟΔΌΠ15 βουιρίατα νυ]ραΐα δε ; πθῆτα 
ΒΟ αϑίεο Ιᾳσοτη αἴοσαηξ. ΝΌΠΟ τὰ ]15 ἀθ οαβὶ5 ΠῸ]] 5 ἀπο, 
ααΐῃ Ἰοσα5 ᾿πίουροϊαίαβ δι, Υ. δᾶ 1181]. 

1188. ληστὴς ἐλαύνων) Οἷ, Ῥαο. 447.--449. κεἴ τις---ἐπιθυμεῖ μαχῶν, 
Ι ληφθεὶς ὑπὸ λῃστῶν ἐσθίοι κριθὰς μόνας. Λῃσταὶ ΒΟΘΟΌ οΥδηΐ, 1ῃ 405 

τηΐββιιβ οσαῦ Γϑιηδοῆαβ. Ὗ΄, 1077. 

1189. ὁδὶ δὲ καὐτός) [{ὰ  βρ. 1860, ὁδὲ δὲ καὐτός" ἐπὶ σὲ κἄμ᾽ ἔοικε 
θεῖν. Αν. 1718, ὁδὶ δὲ καὐτός ἐστιν' ἀλλὰ---.- ΕΜ, 

1191. τάδε Ἐ.. τηρ]Ὸ Ῥδιττη ῬΓΟΡΑΌ. ΑὉ Πδο ρδᾶῖΐβ τπϑ]ϊοῦ αβί 
νυ]ραΐα Ξουϊρίυθτα τάδε γε, Ξ64 βαβροοΐα ΡΙΓΟΡΊοΥ γε Ρατ ουατα. ὈΙΝῸΏ), 

1194. δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς) τὴν χάρακα ΑἸοϊξ ἴπ ν, 1178. 

119. οἰμωκτὸν, αιοά ρΡοβί αἰακτὸν ἴῃ ἰ γ]5 Βοααϊξαν, τϑοΐθ οὰπὶ ῬΟΥ- 
ΒΟΤῸ ἀοἱον! Ὠπα, 
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,ὔ 3, 3 

Δικαιόπολις εἴ μ᾽ ἴδοι τετρωμένον, 
ΠΡ ΦῚ Ξ ΄ ΄“- ὔ 

κάτ᾽ ἐγχάνοι ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. 
3 ὯΝ ἡ Ὁ ΄- 

ΔΙΚ. Ατταταῖ ἀτταταῖ 
“ 7 Ἑ Ν Ἁ ΄ 

τῶν τιτθίων, ὡς σκληρὰ καὶ κυδώνια. 
ῥ ,ὔ ἴω ΠΥ 

Φιλησατὸν με μαλθακώς, ὦ χρυσίω, 1200 
Ν Ας 

τὸ περιπεταστὸν καὶ τὸ μανδαλωτόν. 

1196. ἀν μ᾽ ὰ. ἂν εἴ μ᾽ Τ΄ εἴ μ᾽ Δ. Τιαρορθαΐαν γὰρ εἴ μ. ὈΪΝΌ. 
Βοθοηάστη παπᾶ αὐ] εἴ μ᾽ οὐτὴ Δ. οἷ 519 ἀθαιὺ Ε]τηβΙοἰαβ. 

1197. κἀτ᾽ ἐγχανεῖται ταῖς Ἀ.. κἀτ᾽ ἐγχάνοι ταῖς Δ. κατεγχάνοι ταῖς Τ'. 
Τιροθαΐαν κατεγχάνοι γε ταῖς. Εἴ κατεγχάνοι Πα υϊῦ ΒοΠο] βία, 4] [πΐρυ- 

Ῥτοϊαΐα καταγελάσοι. ΠΝ), κάτ’ ἐγχάνοι ταῖς ΤΠ]ΤηΒ]οῖα5. Θυοα ποῃ 
ἀαθιΐαν! τθοῖροσθ. Μογα θυ ΆΥΙ65 δῦ βουρίασα Ὠιπαογῆδπα, αἰακτὸν 

ἂν γένοιτο---ἄν μ᾽ ἴδοι----κἄτ᾽ ἐγχανεῖται. 

ἐμαῖς τύχαισιν ὁοΣ Ἀ.Π.Δ Πιηά. ἘΠ 5. ΕἾΤΩΒ]. Τιοροθαΐον ἐμαῖσιν 
ἂν τύχαις. 

1198, ἀτταταῖ ἀτταταῖ) [τὐἸάοΐ Τιατηδοίστη, αὖ σαρτα 1084, 

1199. κυδώνια) (Οὐγαἀοηἶὲδ ηλαζὶδ δἰρυῖίοδ. ΟΔη Πατιβ ἀρ. Αἴμοπ. Ρ. 
81, κυδωνίοις μήλοισιν εἰς (ἴσα ΜεϊΠοἸκ.) τὰ τιτθία. ΑὐἹδίοοποίαβ ΤΡ. 1, 
ἃ Βευρίοτο Ἰαυάδίιβ : κυδωνιῶντες οἱ μαστοί. Οταΐοε5Β ΑἸΠοΠεῖ. Ρ. ὅ0. 
πάνυ γάρ ἐστιν ὡρικὰ | τὰ τιτθί ὥσπερ μῆλον ἢ μιμαίκυλα. Οἵ, 1.γ5. 155, 
Ἐςο]. 908. ΤΠΘοοι. χχυὶϊ. 48. 

1200. ὦ χρυσίω) τὰς πόρνας ΘΟΙΊΡΘΙ]ας ΞΘ Π6χ, απὰβ ἴῃ ΘΟηννῖο 
βΒθοῦσα Ππαθπογαΐ. Κ΄. 109]. Οεἴογυμῃ οἵ, Ἄεβρ. 1958. ἐγώ σ’---ολυσά- 
μενος ἕξω παλλακὴν, ὦ χοιρίον. ὉΠῚ 6Χ ΠΟσ ΙΟσῸ ΘΟΥΥΘΧΘΙΊΓΩ ὦ χρυσίον. 
ΑΠΡΊΙΟΟ, 1} ἐγθαβι0)6. 

1201]. Ταΐο ηιλ, αἰγ οί, ηιογϑιμησιίαβ ἑθπογαξ οὲ οοἰἑαοίίαξα οϑβοιία. 
μανδαλωτὸν ΘΧΡΙΠοαΐ ΒοΠο]αβία, εἶδος φιλήματος ποικίλον καὶ ἡδὺ, θηλυ- 
δριῶδες καὶ κατεγλωττισμένον (οἴ. ΤΊαΒτα. 191). Απρίιος, ἃ ὀλέϊἑη ἀἰδ8. 
ΑἸ ουυὴ ΡΘΠιι5 περιπεταστὸν 516 ἀἸϊοίαχη [1 ἀπὸ τοῦ περιπετάννυσθαι. 

κἀπιμανδαλωτόν) ΗΒ ΟΙ 5 : Μανδαλωτόν: φίλημα ποιὸν οὕτω καλεῖται. 
ἤὰς ροΐϊαβ. ΥΟΒΡΟΧΊΒΒ6 νἹἀθίασ οΥΔΙητηδί!οιιβ ἀπδτὴ δὰ ἼΠοβιη. 182. 
Οὐ αἀἰνοῖβα φιλημάτων φΘΠΟΥα οββοηΐ περιπεταστὸν οὖ μανδαλωτὸν, 
ῬΙῸ κἀπιμανδαλωτὸν, φορά ἃρποβοὶῦ 1485 ἴῃ Περιπεταστὸν, τηδ] τὴ καὶ τὸ 
μανδαλωτόν. ΤοΥαμη ρΘπὰ5 Χύτρα τηρΙηογδίαγ ἃ Ἐπιπῖοο ἀραά ῬΟΪ- 
Ἰποοπὶ 10, 100. Λαβοῦσα τῶν ὥτων φίλησον τὴν χύτραν. ἘΠ... Οὐ] 
ΘΟΙΥΘΟΙΟΏΘΙΩ ΟἸΠΪΏΟ ΠΘΟΘΒΒΑΙΔΙ, οὐ ἃ ΒΘΏΙ]ΟΙΟ ΟἹἸηλ ΡῬΓΟΡΟΒΙ ἴδ, 
ΤΥ ΟΘΡὶ ; πδηῚ] ροβὕμαία τσ]. Εανοῦ οἴϊδιη βοποϊϊαδία. ΑἸα 
ΟΒΟΌΪ]οσ ΡΘποχα αὖ Ποβυοο τηθηιογδηΐα!,, γιγγλυμὸς, δρεπτὸν. οἵ 
ἰσχνίδες (ἰσχιῶδες νο] ἰξῶδες 3). 

υ 2 
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Τὸν γὰρ χύα πρῶτος ἐκπέπωκα. 
53 ΄, “ “ ““ 

ΛΔΑΜ. Ὦ συμφορὰ τάλαινα τῶν ἐμῶν κακῶν. 
Ἰὼ ἰὼ τραυμάτων ἐπωδύνων. 120 

ΔΙΚ. Ἰὴ ἰὴ χαῖρε Λαμαχίππιον. 
ΛΑΜ. Στυγερὸς ἐγώ. 
ΔΙΚ. Μογερὸς ἐγώ. 
ΛΑΜ. Τί με σὺ κυνεῖς ; 
ΔΙΚ. Τί με σὺ δάκνεις ; 
ΛΑΜ. Τάλας ἐγὼ ξυμβολῆς βαρείας. 1210 
ὙΠ: Τοῖς Χουσὶ γάρ τις ξυμβολὰς ἐπράττετο ; 
ΛΑΜ. ᾿Ιὼ ἰὼ Παιὰν Παιάν. 
ΔΙΚ. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τήμερον ἸΠαιώνια. 

1202. πρῶτος) Νιάε 1002. 
1206. Λαμαχίππιον) (,αηιαοΐθ Θηιι68, ὑποκοριστικῶς. )β  8] Λαμαχίδιον. 
1208. κυνεῖς) Μα]6 νογες Βυαποκίαβ: βίαπάθ οοηιροίίαβΒ. ἸὈϊοτ- 

ΟΡΟΪΙ5 ΤΙ ΔΟΠΠΓη ΟΞΟυ]αζαΓ, 41] ΘΌΓΩ ἱπαϊρπαθαηάπε τοιιοσάοί. ΕΤ.Μ. 
1210. ψεῖθαᾶ τῆς ἐν μάχῃ, απ ροβύ ἐγὼ ᾿ηζεγροϊαΐα ογαπξ ἴπ ΠΠΌΥΊ5, 

τεοῖβ ἀθ]θνις ΠΙπάογῆιϊβ, ργεθθαπία δ ααδίθπιβ Βοίῃϊο. 
211: ξυμβολὰς ἐπράττετο) Επθυϊὰβ Αἴπμθη. Ρ. 299. ὅστις δ᾽ ἐπὶ 

δεῖπνον ἢ φίλον τιν᾽ ἢ ξένον Ἷ καλέσας, ἔπειτα συμβολὰς ἐπράξατο, | φυγὰς 

γένοιτο, μηδὲν οἴκοθεν λαβών. 
1212, ἰὼ ἰὼ Παιὰν Παιάν) ἰὼ 56116] Ροπυπΐ Β.Γ.Δ. Ξόρῃ. Τύδοι. 

221. ἰὼ ἰὼ Παιάν: [ ἴδε ἴδ᾽, ὦ φίλα γύναι Ι τάδ᾽ ἀντίπρῳρα δή σοι Ϊ βλέπειν 
πάρεστ᾽ ἐναργῆ. Βουϊθοηάστα, ἰὼ ἰὼ Παιὰν Παιάν. Ι τῶν ὦ φίλα ὙΌΣ, 

εἴς. Α]6ο. 694. ἰὼ ἰὼ Πππὰν Πάν. “ὔβοι. Αραηι. 410. ἰὼ ἰὼ δῶμα δῶμα καὶ 
πρόμοι. 1489. ἰὼ ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ. ὉΙΝῸ. ὙΓαρΊουτα νἀθίαῦ ἰὼ 
Παιὰν, οογηΐσατη ἰὴ Παιών. ΟΥ. ΤΏσδτα. 511. ἰὴ παιών, ἰὴ παιών. Ἐϊ4. 
408. ἰηπαιωνίσαι. Ῥαο. 463. ἰὴ Παιὼν, ἰή. Αν. 1762. ἰὴ Παιήων (τη ] τα 
Παιών). 

Παιὰν Παιάν) Παιὼν Παιών ΟοΟΥρΘΡαΐ Ε]ΠΊ5] 68, ααΐϊα ἐΟΥΤΠΆΤη 
ἉΠΟΥ͂. ΠΟ ἈΒΌΓΡαμῦ ΘΟτηϊοὶ. ἘΣΧΘΠΊΡΙΙ5. 80 6ὸ 8115 δά 4θ Απᾷ- 
ῬΒάποιῃ Αἴποθη. Ρ. ὅ08. μηδὲ τὸν [ παιῶνα μηδ᾽ “Αρμόδιον. υδπαθδηα 
ἴῃ Δ]ογο δ] αβάθιη Ιοοο Ρ. 692. αἰΐογα ἔογτηδ Ἰθρταγ, “Ἁρμόδιος ἐπεκαλεῖτο, 
παιὰν ἤδετο. 6 ἃ ΒΟΥΙΠΟΠΘΙΏ {ἹΔΡΊΟΘΤΩ ᾿πη] 71 Ὠ1Ὸ ποβίχαση τϑοΐθ 
τηοησ 1)1η4. 

1218. ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ) Νοβίογ Εςο]., 982. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τὰς ὑπερ- 
εξηκοντέτεις. 991]. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ κρησέραν αἰτούμεθα. πὰ ῬΙ]αΐ. 999, 
τΛΔ]Πτη :; ̓Αλλ᾽ οὐχὶ νῦν ἔθ᾽ ὁ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔχε. ἘΠΜ.΄. Ιῃ ΡΙυ 
Ἰοοο σουτχθυτη ροΐϊι8, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει νῦν ὁ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔτι. 

Παιώνια) Ἐφβίατη ΑἸΠοπῖβ ΑΡΟΙ]ΠΠΙ ΞΔΟΥΌΤΩ, 
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ΛΑΜ. Λάβεσθέ μου, λάβεσθε, τοῦ σκέλους" παπαῖ, 

προσλάβεσθ', ὦ φίλοι. 1215 

ΔΙΚ. Ἐμοῦ δέ γε σφὼ τοῦ πέους ἄμφω μέσου 

προσλάβεσθ᾽, ὦ φίλαι. 

ΔΑΜ. Εἰλιγγιῶ κάρα λίθῳ πεπληγμένος, 

καὶ σκοτοδινιῶ. 

ΔΙΚ. Κἀγὼ καθεύδειν βούλομαι καὶ στύομαι 1220 

καὶ σκοτοβινιώ. 

ΛΑΜ. Θύραζέ μ᾽ ἐξενέγκαθ᾽ ὡς τοὺς Πιττάλου 

1914. παπαῖ Ὀϊπά. υϊρο πάπαι. ΠοΙονὶβ Θχοϊδτηδῖϊο, αὖ Βορῇ.: 

ῬΗΙ. 735 ἅς. Ρ]αΐο ΕΤ. [πο. ν. λαβοῦ λαβοῦ τῆς χειρὸς ὡς τάχιστά μου. 

1917. προσλάβεσθ᾽) Νοβίοσ Ρβϑο. 9. ΓΑνδρες κοπρολόγοι, προσλάβεσθε, 

πρὸς θεῶν. 1.χΧ5. 202. Καταθεῖσα ταύτην, προσλαβοῦ μοι τοῦ κάπρου. ΕΙΓΜ. 

1218. εἰλιγγιῶ ΠΙπά εχ Ἀ. γυϊρο ἰλιγγιῶ. ας δα 881. 

1919. σκοτοδινιῶ) Ἰγεγεϊσίπε οαἴφίποβα ΟΟΥ̓ΤΊΡΙΟΥ. ΡΙαΐο Ρ. 155 Ο. 

ἐνίοτε ὡς ἀληθῶς βλέπων εἰς αὐτὰ σκοτοδινιῶ. Ῥ. 668 Β. σκοτοδινιᾶν. . . τὸ 

πόρρωθεν ὁρώμενον πᾶσι - - παρέχει. 

1291. σκοτοβινιῶ) Ῥ͵Ὸ σκοτοβινητιῶ. ψεθυτη βινητιᾶν ἸΘρΡΊΓαΤ {)Υ5. 

715. Ψεῖῦᾶ ἴῃ ιάω εἴ εἰω ἀδδίποπίϊα ἀθβι ἀθυῖατα ᾿πα σατο ποΐστη δβί. 

1999. ἐς τοῦ Πιττάλου Βᾶγ. ἱπ αὰᾶ 5οτίρίατα Ραμ ἄδΥ6 νἱάἀοίαν 

Δι ουϊαβΒ. (Οοπίογοπαα εἰς Φιλοκτήμονος γεβρ. 1250. εἰς Κλεισθένους 

Τ,γ5. 622. εἰς ᾿Ορσιλόχου 795. εἰς Φαινεστίου ΑπτΡμαπὶ5 ἀραᾶ Αἴποη. 

Ῥ. 15. Α. ἐξ Αἰσχινάδου Ῥαο. 1154. ἐκ Πατροκλέους Ρ]ιιΐ. 84. ἐν Κρατίνου 

Ἐπ. 400. ἐν Καλλιππίδου ποβίτι! ἀρυᾶ ῬοΙΠ;ᾳοοτα 10, 29. ἐν Φαίακος 

ἘπροΙ 415 ἀραὰ Αἴμοη. Ρ. 106. ΓΑἀ4ς Ρ]αΐοῃ. Εἰν. Ἰηϊ. εἰς Διονυσίου. 

Οσπν. 174. εἰς ᾿Αγάθωνος. Ἡ ετγοά. 1. 119. εἰς ᾿Αστυάγεος. Ὑ11. 1894. ἐς 

᾿Αμφιάρεω. Θις. εἰς κιθαριστοῦ Νιυῦ. αθ4. εἰς παιδοτρίβου, εἴ 51τ11}18.7 

Τία ξοῖαροῦ Αἰοὶ, 5ὶ Ῥ6Π6 τη θτμϊηὶ. ΑἸΗΙ οἵῆποβ μος ἴοοὸ μαθθηΐ ἐς 

τὸν Πιττάλουι [πάαχὶ Ξουρύαγαμπι ααδθ γα]ΡῸ τΟργοϑοπίδα τ ἴῃ 6βρ. 

1489. Εχαπέ ααϊ τρλ]πῦ πἴτοααθ Ἰοὺ ὡς τοὺς Πιττάλου. για νυ. 

1059. ΕΠΜ. [ἢ Με βρὶβ Ἰθρίταῦ παράτρεχ᾽ ἐς τὰ Πιττάλου. Νοπ 

ἵπιρτ 1165. βαπῦ ΕἸΠΊΞΙ6ΙΙ οοπ͵δοΐατοο. Ἐδέμ! ἴδτηθῃ ΒΑνοπμ 5 

ΤΠ|0γ1 ξουρίατατη. Ὀ]αῖο Βορ. ἱ. Ρ. 828. ἦμεν οὖν οἴκαδε ἐς τοῦ ΙΠολε- 

μάρχου. ΑἸῖα Δι ἀ1{| ἀΥΕΪΟᾺ]}] Θχθηρὶα νἱάς ἀραὰ ΤΟὈοοκς. δ ῬΒΥΥΏΙΟΗ. 

Ρ- 100. Τὰ Πιττάλου δαΐοτη ἀϊοΐατα αὐ τὰ Δύκωνος ἃρα ΤΠΘοοτζατα 

Ὁ, 76. τὰ Λύκωνος. ηποά τὰ οἰκήματα ᾿πτοτργθίδίαν Ξομο]αβία. ΙΝΏ. 

Τῃ ΡΙαΐομπὶβ Ιοοο ἃ Πἰπάογῆο δ]]αῖο ἀοΙοπἄὰβ νἱἀθίασ δυίϊοαϊαβ, ἃ 

Ἰδτατῖο [οτίαξβθ δδάϊίαβ, αὶ τοῦ Πολεμάρχου ἴπ ῬΓΟΧΙΠῚΘ ΞΘ] ΘΒ θα5 

νἰάοτοῖ. ἘΧΘΙΉΡ]α Ἰοουτ]ΟΠ15 ἐς τὰ Πιττάλου Π8065 οἰίατα Ποιμοβίῃ. Ρ. 

1071. εἰς τὰ τοῦ ἀποθανόντος. Τιγϑίατα 992. ἐβάδιζον εἰς τὰ τοῦ ἀδελφοῦ. 
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παιωνίαισι χερσίν. 
ΔΙΚ. Ὡς τοὺς κριτάς μ᾽ ἐκφέρετε' ποῦ᾽ στιν ὁ βασιλεύς ; 

ἀπόδοτέ μοι τον ἀσκόν. 1228 
ΛΑΜ. Λόγχη τις ἐμπέπηγέ μοι δὶ ὀστέων ὀδυρτά. 
ΔΙΚ. Ὁρᾶτε τουτονὶ κενόν. Τήνελλα καλλίνικος. 

ΑἸζουῖαβ. αϑίϊβ βχθιηρ]α βαπΐ Ηρογοά. ν. 51, ἤϊε ἐς τοῦ Κλεομένεος. 1. 
118. ἐλθὼν ἐς τοῦ “Ἀρπάγου. '. 92. ἐς τοῦ ᾿Αμφιάρεω ἀνέθηκε. Ἔϊατα ἱπάπιχὶ 
Βουρίσσζατη, απ ἀθαϊββθ οουλοαση ΨΘΥΙΒΙΠ116 αοϊς ΠΌΘΟΥ ΒΔΥΘΗΠΔΒ, 
ἐξενέγκαθ᾽ ὡς τοὺς Ττιττάλου, φαθτηδατηοάυτῃ [ἴῃ 564. ΚΥ. ὡς τοὺς κριτάς 
μ᾽ ἐκφέρετε. ὅϑαρτα ν. 1092 τοῦ ΡῬΙῸ τοὺς ΒαθΘραπΐ ἢ.τ. [ἢ ΡΙαΐοπῖβ 
σοταοἱ Ιοοο Αἴμθη. Ρ. 441 6. ρτὸ ἐν τῷ καπήλῳ τηλ]τη ἐν τοῦ καπήλου. 

1228, παιωνίαισι χερσί) «ΦΞοΏν ]ὰ5 ΘΌΡΡΙ]. τῃ ἤπα : ὅσπερ ᾿Ιὼ πημονᾶς 
ἐλύσατ᾽ εὖ χειρὶ παιωνίᾳ κατασχεθών. ΘΟΡΠΟΟΙΟΒ ἴῃ ῬΒΠοοΐ, 1378. 
παιωνίας εἰς χεῖρας ἐλθεῖν. ὅ1ο παιώνια φάρμακα ἃρυᾶ “ΞΟΠ ]απι ἴπ 
Αρδπι. 8598. ΒΕΒα. ϑορῃ. Τύδοῖ. 1224. ὧν ἔχω παιώνιον | καὶ μοῦνον 
ἰατῆρα τῶν ἐμῶν κακῶν. 

1224. τοὺς κριτάς) ΑΥ̓ΌΙΓΓῸΒ ΤῸΙ Ῥοϊαϊογϊοα ἴῃ Ποὺ [ββίο τῶν Χοῶν. 
Ξοα βυθιπα!σδηίαν δἔϊδγα 1. 416 65 σου υη π15 ἀγα πη 101, ΠΟΤ Τη ἔα ΟΥΘ ΠῚ 
᾿ς οσου]ίθ 5101 σοποαγθ βέπαθε οοτηϊοσβ. οσαπάθτη {νοσθσα ἈΠ] 
ΔΡοτίθ οἀρίαϊ αὐ ᾿π Ναῦ. 1115. Αν. 1101]. Ἐπ ο]. 1154. 

ὁ βασιλεύς) ῬΟΠῸχ 8, 90. εχ ἀτιβίοίεϊε : ὁ δὲ βασιλεὺς μυστηρίων 
προέστηκε μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, καὶ Ληναίων, καὶ ἀγώνων τῶν ἐπὶ λαμπάδι. 
Τ ΘΠ 8615 δοΐδτη 6856 πᾶπῸ ἔδυ]δτη οχ ν. 504. βα[15 οοηβίαῖ. Τοηγβία 
ἐν ἄστει οὐταθαΐῖ Ατόποι ἐπώνυμος. ΕΤΜ. 

1225. ἀπόδοτέ μοι τὸν ἀσκόν) ῬΥΞΟΙΩΪαΠ) ΡοΌ αἴτοτη, ααϊα ὈΥΤΊτΙ5 
ΟΧΠα βιββθῦ σοηρίατη, αὖ ν. 1202. ἀϊοοθαῖ. Οἵ. ν. 1002. ΒΕΒΟ. 

1226. ὀδυρτά) ὀδυρτή Ῥϑιυϊάαβ, ῬγοΟθαπίθυ5 ἸΚαβίεσο, Βυαποῖσο. 
56Π0] : ὀδυρμὸν ἐμποιοῦσα. ἘΠ] ΙΒ] 65 ὀδυρτά δΔα]δοῦνατη ῬτῸ δανθυθϊο 
τϑοΐθ δοοῖριύ. Ψοσαθυϊατη ἴδιθη ΠΟῸΝ 8110], αυοα Ξοίδτη, Ἰοριταγ. [ρ88 
τοηΐαθδτη ΔΙ] Δ 6 ὀδυρτί. 

1227. τουτονὶ) τὸν χόα. Οἵ. 1202. 
τήνελλα) οΧχ ἂἃὺ Αὐομηοομο βοΐα δα τ]! Ποποη ΟἸΓΠαΥδ. ΒΟΠΙ. 

Οὐδτπηθη δπΐθιη ΑΥΟΒΠΟΘΗΙ τρίστροφον [556 οΘοπδβῦαξ δποΐογθ βομο]αβία 
ΡΙπάδΥΙ δα ΟἸγαρ. 9, 1. [π|ϊατη βούνανῦ βοπο]αβία ΑΥἸ βίο μΔ]5, 
αποα ομηθηααΐζατη ἃ ΕἸΤΉΒ]οῖο ἄΡΡΟΠΟ, 

ὦ καλλίνικε χαῖρ᾽ ἄναξ Ἣράκλεες, 
αὐτός τε κἰόλαος, αἰχμητὰ δύο" 
τήνελλα καλλίνικος. 

ἘΙῬΒβοποιηαΐβ τήνελλα καλλίνικος ἸζΘΥΌτη πα ΑὙἸβίορμδηο5 ἄν. 1764. 
ὈΙΝΌ. ὕμάς οριπδίὰπι τήνελλος Εἰ. 276. ἀλλ᾽ ἐὰν μέντοι γε νικᾷς 
τῇ βοῇ, τήνελλος εἶ. ΘΙΓ111ἃ ΘΡΙΡΒοποιηδΐα σΟηΓΘΥΤῚ ροββϑαηῦ θρεττανελὸ 
ΡῚ, 290. τορελλῆῇ Ἠδεβνοι. 5. ν., 4ὰϊ δχρ]οδῖ : ἐπιφώνημα θρηνητικὸν 
σὺν αὐλῷ Θρᾳκικόν. 
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ΧΟΡ. Τήνελλα δητ᾽, εἴπερ κρατεῖς γ᾽, ὦ πρέσβυ, 
καλλίνικος. 

ΔΙΚ. Καὶ πρός γ᾽ ἄκρατον ἐγχέας ἄμυστιν ἐξέλαψα. 

ΧΟΡ. Τήνελλά νυν, ὦγεννάδα- χώρει λαβὼν τὸν ἀσκόν. 

ΔΙΚ. Ἕπεσθέ νυν ἄδοντες ὦ τήνελλα καλλίνικος. 

ἘΘΡ.: ᾿Αλλ᾽ ἑψόμεσθα σὴν χάριν 
τήνελλα καλλίνικον ἀ- 
δοντες σὲ καὶ τὸν ἀσκόν. 1234 

1298. ΟἿ, Αν. 1764. τήνελλα καλλίνικος, ὦ δαιμόνων ὑπέρτατε. 

εἴπερ καλεῖς (καλεῖς γ᾽ Β..) Πρτι. Θυοά αυἱά 510 πρϑβοῖο. δαὶ 

εχ δοπ]θοΐατα εἴπερ κρατεῖς γ, 1.6. ϑἰφωδίθηι υἱοίογ 68. εἴπερ---γε 

Ἰορίταν βαρτα 807. Εα. 1810. Νὰ. 541. Ουθὰβ νοὶ νἹοϊουϊατα 

Ροθίθ δπρυγαίϊαν ΟΠοΥτ5 ἴῃ οογίδτηϊπθ ἀτγαιηδίίοσ. Οἵ. δὰ 1224. 

Αὐβίορμαμὶ οπΐπὶ ὅθαπθ σοπγθηϊς ἀρρΘ]αῖο ὦ πρέσβυ, αἴχψαθ Ὀϊςῶ- 

ορο αι. ὙΨ'΄. Εᾳ. ὅ50. Ραο. 769---774. Νεαις ἀυθ]ῖο αυΐπ 5ὰὉ θιςορ- 

ΟΡΟΙ αἴ ρουβοηᾶ ἴῃ Πᾶς ἔΆθα]α Ἰαξπουῖῦ ἴρβθ οοτηΐουβ. Υ'. 594. 

1999. καὶ πρός γ) Οἵ. Ἐππὶρ. Η το]. 641. καὶ πρός γ᾽ εὐτυχεῖς τὰ 

νῦν τάδε. Ῥαα. 610. καὶ κατακτενῶ γε πρός. ῬΪαΐο ῬΟΙΪ. 928 Δ, καὶ πρός 

γε παννυχίδα ποιήσουσι. 466 Ἐ). καὶ πρός γε ἄξουσι. 

ἄμυστιν ἐξέλαψα) ἴὕπο 8ρίγίίι Παιιδῖ. 500] : τὴν δὲ ἀθρόαν 

πόσιν οὕτως ἔλεγον. ΟΥ̓ΑΙΙΠῸΒ 80. 5610]. [η0. ἈΠ65. 419. ἀλλ᾽ οὖν θεῷ 

σπείσαντ᾽ ἄμυστιν δεῖ πιεῖν. Ατηϊρπῖαβ Αἴποη. Ρ. 789. αὔλει σὺ, καὶ σὺ 

τὴν ἄμυστιν λάμβανε. Ἐλιτῖρ. ΟΥγοϊ. 416. ἄμυστιν ἑλκύσας. Ιποογ ΒΠ65. 

1.1. πυκνὴν ἄμυστιν---δεξιούμενοι. Απϑοτθοπ. ἱν. 2. ὅκως ἄμυστιν προπίω. 

τῦπάς γειθυτα ἀμυστίζειν Ἐπτὶρ. ΟΥγοϊ. 565. ἀμυστὶ πιεῖν ΑΙΠΔΟΥΘΟΠ 

χχὶ. 2. Ποηΐψαρ Ηογαῖ. Οἄ. ἱ. 86, 14. Τλγοϊοῖα υἱποαΐ ἀπιψϑίϊάθ. 

ἐξέλαψα) Ῥαο. 885. τὸν ζωμὸν | ἐκλάψεται. ῬΠογΘογαΐο5 ΑΙΠΘΙ. Ῥ. 

485. λεπαστὴν λαψάμενος ἐχαρύβδισε μεστήν. ΜΙΤΟΗ͂. 

1291, ἕπεσθέ νυν ΕΠτΒ]. θιπ4. Μυϊρὸ ἕπεσθε νῦν, αἵ Ἰεριίαν ἄν. 

1755. Ῥγεθῖογθα σουτιρ Πἀατη ΞΌΒΡΙΟΟΥ, ἄδοντες ἐμὲ τήνελλα καλλίνικον, 

αυδτα Ἰοοίίοποιη βαδάθπε γεῦῦα τϑβροπαθπίϊα οΠΟΥΊ. 

1232. σὴν χάριν) Τὶ σγαίϊα. ῬΙαῖο Ῥμοαγ. 284 ἘΣ, συγχωρητέον 

χάριν σήν. ϑορι. 242 Β. σὴν---χάριν ἐλέγχειν τὸν λόγον ἐπιθησόμεθα. 

ΗΠΡΡ. Μ. 291 Β. ἐμὴν χάριν ἀποκρίνου. ἘλαῚρ. Δυρ-. ΕΥὙ. χι. καὶ βουθυτεῖν 

γὰρ ἠξίους ἐμὴν χάριν. 

1234, σὲ ἘΠταΒ]οἴαβ, ΤΠ πἀογῆσθβ, ψυ]ρο σε. 

ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ. 





ΔΌΘΕΝΟΑ ΚΤ ΟΟΝΙΟΕΝΏΛ. 

2. Νιυχηογυη ψμαΐμον ἰγθαπθπίαπί Αἰϊοὶ. 8:16 γραφὰς τέτταρας ἔϊη. 
442. ἡμερῶν τεττάρων 65Ρ. 260. ἄρτους τέτταρας 1391. λαγῷα τέτταρα 
Ῥδο. 1150. ὁρμαθοὺς μελῶν τέτταρας Άδη. 915. κλήματα τέτταρα Ἐ)ςΕΙ. 
109]. μεδίμνων τεττάρων Ρ]. 9160. ἀκροκώλια τέτταρα ΕἾ. 109. τεττάρων 
φῶν Μοπαπᾶου Απάϊ. ΕἾ. 8, τέτταρας κεφαλὰς Ἰάοτη ΑἴΠοη. ρ. 442 ἃ. 

ὅ. εὐφράνθην) ηὔχοντ᾽ ἸαρΊτατ ΕΟ]. 141. εὔχοντ᾽ γοοία Β, εὐτύχει Ἐ᾿ατΊρ. 
Τρ. 1. 829. εὔχοντο ΡΙπά. Ο. 6, 58. Ρ.9, 104. ηὐτέλιζε Απαοίοοπ. 45,10. 

11. κονίας) Υ. Ρ]αΐο Ῥο]. 4390 Α. σμηκτρὶς γῆ αἰχις (ΘρΡἰβοάοτι, 
πλυντρὶς γῆ ΝΙΟΟΟΠΑΙΕΒ5, ἰοβδίς ΡΟ]]. νἱϊ. 40. χ. 1885. ΑΠΈΠΡΠΔΠΟ5 
Αἴῃεη. Ρ. 409. κἀπονίψει---τὰς χεῖρας, εὐώδη λαβὼν τὴν γῆν. 

12. πῶς---δοκεῖς) ΤἼΉΘΟΡΠΠ]ὰ5 ΑἴΠ θη. Ρ. 573. τετρακότυλον δὲ κύλικα 
κεραμέαν τινὰ [ τῶν θηρικλείων πῶς δοκεῖς κεραννύει [ καλῶς, ἀφρῷ ζέουσαν. 
ἘθυΪα5 Αἴπθη. Ρ. 479. ἅμα δὲ λαβοῦσ᾽ ἠφάνικε πηλίκον τινὰ Ϊ οἴεσθε 
μέγεθος. 

15. ἀπέθανον---ἰδὼν, ὅτε δὴ κιτ.λ.)} Β΄πΠΠο Πδπ. 1089. ἐπαφαυάνθην 
Παναθηναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ βραδὺς ἀνθρωπός τις ἔθει κύψας ὅτο. 

26. ἅθροοι) ἙψαΌαΪυ5 Αἴποθη. Ρ. 3840. ὃς μόνος βροτῶν | δύναται κατα- 
πιεῖν ἐκ ζεόντων λοπαδίων | ἄθρους (510) τεμαχίτας, ὥστ᾽ ἀνεῖναι μηδὲ ἕν. 

95. ἤδει) Αἀάς ἤδη (Ὁ) ἄν. 511. ἤδης ΝΡ. 529. υδὶ [ογΐαββϑο βουῖ- 
θαπάστῃ ἤδησθ᾽ αἵ μος]. 551. ἤδησθα Τὰ ρο}15 ἂρ. Εΐγμα. Μ. ρ. 420, 18. 
ἠείδης Ηοχι. 1]. χ. 280. Βεᾶὰ ἤδη (11) Π, α. 70. Οἀἁ. ει. 189. ἠείδη 
Οα. «. 206. 

40. μεσημβρινοὶ) Ἐςο]. 288. τοῖς μὴ παροῦσιν ὀρθρίοις ἐς τὴν πύκνα, 

47. ἴπ ΤΠοβιη. 21. τὸ πόπανον, ὅπως λαβοῦσα θύσω ταῖν θεαῖν, Ὠϊη- 
ἀοΥτ5 αυτσαϊατα ἀο]οῖ οὰπὶ ΗΠ ουθᾶππο. 64 νογυτη νἱϊξ ῬΟΥΒΟΠΠΒ, 
4] ΡΓῸ ὅπως σοΟΥΤΡ πάθχῃ τηοηαϊῦ ἵνα : παπΠ] 8 πη ΘηΪπῚ ρα Θογηΐοοβ 
ὅπως ἤπ416. Βα )] απούν τη ργθθοθαϊξ, ὩΪβὶ οοπ] ποία ραγίϊοα]α ἄν. [ἢ 
ΝΡ. 145. πότερα ῬΙῸ νυϊραΐ. πότερον ΟὟΥ τΘροβαοσιῦ ΠΙΠΔοΥῆτι5 ΠῸῚ 
νἱἄθο. πότερον ἃπΐα σοηβοπδπίθπι Ἰθρζαν δἰίϊαυη ΝῸΡ. 642. Ἐ)οο]. 754 
(Ὁ ἑατηθη τη] τη πότερα). 1072. Βδη. 1052. οἱ “ὔβομυ]. ϑερί. 825. 
Ῥριβ. 147. ὕὉ0{τπππττιθ Ῥγουηΐβοιθ οὖ ῬΓῸ τηθίγ] προρββιζαΐθ νἱάοίιν 
ἸΒΌΓΡΑΙΟ Ποβίρι, ΠΪΒῚ ἴῃ 6] αβηηοαϊ Ἰοοῖβ, Ὁ] ἰπΐου ἄϊπαβ τὸ5. δοουζαΐα 
ἀἰβποίιο Πί, ἴῃ ααϊθιι5 πότερον Ῥ]ΘΥΠ] 16, δῖνα ἀπΐο νοοάϊο 5ῖνο 
δ ηΐο ΘΟΠΒΟηδηΐοΠ, τἰδιιραΐαν, 51. πότερον ὄρνις ἢ ταὼς Δν. 102, σὺ 
δ᾽ εἶ πότερον ἄνθρωπος ἢ κονίσαλος ΤωΥ5. 982, πότερον τὸ τρίμετρον ἢ τὸ 

Χ 
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τετράμετρον Νὰ. 642. Οἵ. Αοἢ. 1116. Εςο]. 1072. ἃς. [ἡ ΡΒ]. 1011. 
νηττάριον ἂν καὶ φάττιον ὑπεκορίζετο, 4ὶ νοΥ̓Β8 ἀΌΡΙΙΟΙ νἹῖο ἸΔθογαΐ, 
ἘΥΔΗΒΡΟΠΟΠ απ ΡΥΟΟΙ]ΔαΌΪΟ οατὴ ῬΟΥΒΟΠΟ, νηττάριον ὑπεκορίζετ᾽ ἂν καὶ 
φάττιον. υοά ΤΩΪΤΟΥ ΞρΡΓΘυΊΞβα ΠΙπάογῆμτη, 4] νυ]ἱραίαμη ἀθίθπαϊε, 
ἹΜαρῚβ ἀσθῖι5 Ἰοουβ οβί Ρδο. 246, 

δ8, ποιῆσαι) Νἧ τηπίαπάστη. ποίησον ἩΌΠΟ ΤηΔ]Ίτὴ οἰίδτη ν. 131. 

69. ὁδοιπλανοῦντες) Ῥ͵ΙῸ ὁδοιποροῦντες ἀἸοΐατη, δα ΞΟΟΟΥΑΊΙΆΤΩ ΟἴΟΒΆΤΩ 
Ἰορδίοστιτα ᾿ηἀϊοαπμάδτη. Οἱ, 67. 80. 

72. ἐν φορυτῷ κατακείμ.) ΟἸ]οπΙά65. ἃρ. ῬΟ]]. χ. 48, πολλοὺς ἐγῷδα 
κοὐ κατὰ σὲ νεανίας Ϊ φρουροῦντας ἀτεχνῶς (ἀλύχνους Βεπηῖ],) κἀν σάμακι 
κοιμωμένους. 

98. τόν τε σὸν) ὅϊο μαι ἀυ 16 βου ρβιῦ Θογα οι; πϑιη 51 ἀθ Ἰθρδί 
ἰαπίαπι οο]ο ονο]]θηᾶο ἃρογεΐαν, αἰχιββοί, τόν γε σὸν τοῦ πρέσβεως 
ἐκκόψειε κόραξ πατάξας, Ὑ6] 51Γ2116 αυϊᾶ ; πραᾳαθ [ἰογαΐα ραγίοαϊα γε 
ΟΡᾺῈΒ ξαϊδβεῖ, 

95. Ααἀάδ οοτγηϊουμη γαΐθγθτη ἃρ. ΒΥ οἢ. Αρρ. Ξόορῃ. Ρ. 59, 9. 
ὄμφακάς βλέπει. ΤΊτΛοΟΙοτη ΑἸΠΘη. Ὁ. 224. "Ἄρη βλέπων. Ή οτα. ΠΠ. β. 
2609. ἀχρεῖον ἰδών. ΤΠροοΥ. χχγ. 187. φόνον λεύσσοντε προσώπῳ. 
ΧΧΙΠ. 12, κῶραι δεινὸν βλέπον. ῬΙαίο Ομάτῖτα. 1685 Ὠ, ἐνέβλεψέ τέ μοι 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀμήχανόν τι οἷον. ΒΟΥ]. Θερί, ὅ8. λεόντων ὡς Ἄρην 
δεδορκότων. Εατη. 84. δεινὰ δ᾽ ὀφθαλμοῖς δρακεῖν. ἘΠ τηῖτὰ 376. οὐδὲν 
βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν. ΑΠδΔΟΥΘΟΠ ΕἾ. Χ]], ὦ παῖ, παρθένιον 
βλέπων. ὅϑ'1ο ᾿Αττικὸν βλέπος Νυῦ. 1176. ΑἸΙα οοπία! ΒΙοτηῆβρ!α, 
δα, Ζ βου]. δορί. ὅ8. 

107. Αἀάς ἤδη. 784. ὦ Φοῖβ᾽ "Απόλλον, ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιάν. ῬῚ. 
688. τὸ γράδιον δ᾽, ὡς ἤσθετο δή μου τὸν ψόφον. ἘἨοαϊα ἸορΊέυ ἐσ Ῥου- 
ΞΟΠῚ ΘΟΥΓΘΟΊΟΠΕ ὡς ἠἡσθάνετό μου τὸν ψόφον. εἴ δη οὐ τὰπὶ (.1),Ε.. ΒΥ, 
ΤΉδβια. 289. καὶ τὴν θυγατέρα χοῖρον ἀνδρός μοι τυχεῖν. ῬΕΥΡΟΙΆΓΙΩ ΘΟΥ- 
ΥἹΡαπῦ ΠΟΠΠ1]]}1 χοιρίον. 51 ααυϊά τηυΐαπάτπτη, ρῥγϑθβίαί καὶ χοιρίον (ν6] 
χοιρίδιον) τὴν θυγατέρ᾽ ἀνδρός μοι τυχεῖν. 9206. οὐ γὰρ προδώσω σ᾽ οὐδέποτ᾽, 
ἤνπερ ἐμπνέω. ὅϑῬ΄1π6 σαι οὐ γὰρ προδώσω οὐδέποτέ σ᾽ οοΥτριιηΐ ΕἸΤΗΒΙ, 
Τπά. 411. Ἐποο]. 107. ὡς οὐκ ἀφήσω σ᾽ οὐδέποτ᾽. Β. οὐδὲ μὴν ἐγώ. ΗἱΐΪς 
Θἴϊαπηι ΟΟΥΤΊΡ ας ὡς οὐκ ἀφήσω οὐδέποτέ σ᾽. Ἐπ. 11. τί μινυρόμεθ᾽ ἄλλως 
ἅἃο. Ρ]. 1888. ξυνεκποτέ᾽ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα. ΕἾ. 109. καὶ μὴν τὸ δεῖν᾽, 
ἀκροκώλια δέ σοι τέτταρα Ϊ ἥψησα τακερά. ϑογϊθοπάστη νἱάδία! ἀκρο- 
κὠλιά σοι τάδε τέτταρα. ΟΥ̓́αϊϊπυΒβ ἃρ. ῬΟ]]. νἱ. 18. μετ᾽ ἐμοῦ διῆγες, 
οἴναρον ἕλκων τῆς τρυγός (χοιδάριον ἕλκων τρυγός ὃ). Τιοσὰβ Βαπὰ ἀα 16 
Ῥγαναΐαβ, ῬΠογθοιαίοβ Αἴῃθῃ, Ρ. 658. οὐκ ἰσχάδας οἴσεις τῶν μελαινῶν ; 
μανθάνεις; ΑΠΕΡΠΔΠ65 Ὁ. 690, τὰ κινναμώμινα ταῦτα καὶ τὰ νάρδινα. 
Θουθοηαγη ἔογί, τὸ κινναμώμινόν τε καὶ τὸ νάρδινον. ΤΊτΩΟΟΪ65 Ρ. 407, 
ἐπόππυσεν, εἶτ᾽. ϑουῦ, ἐπόππυσ᾽, εἶτ᾽. Οἱ ἔγΘα ΘΠ Θβ ΕΥΤῸΥ 1 ὈΥΟΤ τη. 
ΑἸοχίβ Ρ. 902, τριχίδια καὶ σηπίδια καὶ φρυκτούς τινας. Ῥ. 62]. ν. 6. 
ἐὰν δὲ τευτλίον, ἀσμένως ἠκούσαμεν. Ἐδοΐᾳ σεῦτλον οοιτίὶρὶς ΜοΙποκίαε, 
ἘΌΌ]ὰ5 Ῥ. 28. βεβρεγμένος ἥκω καὶ κεκωθωνισμένος. [ἄ6πὶ Ρ. 66. κόκκον 
λαβοῦσα κνίδιον ἢ τοῦ πεπέριδος. ΑἸΩΡἢΪ5 Ρν, 80, ποδαπὸς εἶ (σύ Ἐ]π15].) ; 
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φράσον. Β. ᾿Ακάνθιος. Δ. εἶτα πρὸς θεῶν. Τιοσι Βαβροοίαθ. Ὠράοταϊ 
[ογίαββο ροοία, ποδαπὸς εἶ; φράσον. ] Β. ᾿Ακάνθιος νὴ τὸν Δί᾽. Δ, εἶτα ὅτο. 
Χομπαγοῆυβ Ρ. 699. ἡ τοῦ δὲ σωτῆρος Διὸς τάχιστά γε Ϊ ἀπώλεσε ναύτην 
καὶ κατεπόντωσέν μ᾽, ὁρᾷς. ΟὈΟπ]οῖο ἀπώλεσεν ναῦς. Ἰρϊογαΐο5. ἡ. 570. 
παντάχοσ᾽ ἤδη. Ῥ.Π]ΘΥηοΟΝ Ρ. 64. σήσαμον, ἔλαιον, κρόμυον, ὄξος, σίλφιον, 
Ἐδροποηάα ἔουτηα Αἰίοα κρόμμυον οὐτὰ ΘΟ, νγοΙρι. οἵ Μοίηροὶς. ΝΝᾶτα 
ΠΟ 4αδ8] ἔθποῖθ οθυίαυ ἰδία ΤΟΥΌΤη Θπ που δί!ο. Μοπδη ον 1)618. ΕῪ. 
ἷν. οἰδοῦσιν, ἔλαβον σακκίον, εἶτ᾽ εἰς τὴν ὁδόν. Ποία σακίον ΜαοϊηπροΙτ5. 

125. Ναπο ρα ἀαθϊΐο ααἱπ ἀοάου ροσίαᾶ : ταῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχόνη, 
τούσδε (1.6. γταρὶβ οου]ατα οὖ Θαπαοο5 ἄποβ σουηϊΐθϑ 6]115) ξενίζειν ; 

οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει θύρᾳ. Ϊ κἄπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἄς. Δίεγθα οὐδέποτέ---Θύρᾳ 
γ6 446 : »γογθοίο πμηφιαηι γογίδιις (5θὰ 7ογα8) οφοϊμαϊ!, 56. ἡ βουλή. 
ΝΥΊΒΙ πλ}15 οὐδέποτ᾽ ἴσχει τῇ θύρᾳ, αὖ ἴῃ Τὰ ρο]1415 ἸΙοοο. ϑ'οα αἰταμπηηὰο 
τοοΐθ, οὐθάο, ἀϊοϊζαν οἵ θύρᾳ οὗ τῇ θύρᾳ ἴσχειν. 

ἀγχόνη) “βομίη. Ρ. 859. τοῦτο δ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἀγχόνη καὶ λύπη τούτῳ. 

127. οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει θύρᾳ) ΕΥΧΘΙΏΡ]15 ἀϊοίοη!5. ἴσχειν θύρᾳ Δ 11α(15 
«46 Ἐοο]. 428, ἣν δ᾽ ἀποκλείῃ τῇ θύρᾳ | χειμῶνος ὄντος, τρεῖς σισυρας 
ὀφειλέτω. ἔϑ'τη1]16 οἴϊδπι οβϑῦ νόμῳ κατακλεῖσαι ΔΗςΡΠδη. ΑΙΠΘη. Ρ. 942. 

148. ἐραστὴς) ΛΔΗΑΧΙΪα5 Αἴπδη. Ρ. 58. ν. 24. ὡς ἐρῶσι καὶ φιλοῦσι. 

167. οἱ πρυτάνεις) ΝΝοη ἀροοΌδπι ΟΟΥροΓο ὦ πρυτάνεις. Οἵ, 824. 
ἁγορανόμοι ὅῖο, 

178, ΟοΥταρίιβ οδί Ῥ]αὔοῃἱβ οογλϊοὶ Ἰοοῦβ Δμοη. Ρ. 119, ὥσθ᾽ ἅττ 
ἔχω ταῦτ᾽ ἐστί: ταρίχους ἀπολέσω. ΔΗΠΡΒδΠΟΒ Ρ᾿. 22. τὸ δὲ | ζῆν εἶπέ 
μοι τί ἐστί; Β. τὸ πίνειν φήμ᾽ ἐγώ. Ἰ)οϊοδαῦμ! δυίίοαϊαβ. ΨΝ΄. Βδη. 
1477. 1478. τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν δια. 

187. ἔγωγέ φημι) ΔῊ πΒουῖρδιῦ ρορία ἔγωγε νὴ Δί (ν6] νηδ) ὃ Νίὰπι 
αἰχιββοῦ ρούϊιβ, αὖ 81101, φήμ᾽ ἐγώ. 

194. ἀλλ᾽ αὑταιί τοί σοι) ΟἿ. Ἀδη. 1039. ἀλλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ὅζο. 
1046. ἀλλ᾽ ἐπί τοι σοὶ. [ηΐνὰ θ55. ἀλλ᾽ ὑμεῖς τοι ὅιο. 

197. σιτί ἡμερῶν τριῶν) Ἐαα]5 ΠΥ ΡοοΥίοη. ". 180, 21. λαβόντας 
εἰς Ὑμηττὸν ἐξελθεῖν ὅπλα | καὶ σιτί ἐπὶ μύρμηκας ἡμερῶν τριῶν. 

ἔ 220. τῷ παλαιῷ Λακρατίδῃ) Θηβιι5 νἱἀθίι 6556: σμηογμηι ἨΜ2Π670, 
Θῷ ίιο υοίι8 ἐἰ6 1,αογααο8 αγοἤον ογαί. ϑίγηα] ΤἸΡΟΥ 56η1115 Π15 νΘΥΌῚ5 
ἸπαἸοαυ ροίοβί, 51 νούσιη οδῦ απο 46 ἢϊνὶβ οαδὰ {γ8 410 δοΠο]αβία. 
ΒΙρηΙΠοδηΐ δαΐοτη οπογθαΐοο ΔΥΌ ΠΟΙ 15. ΤΠ ΔοΥ [115 τοι ρου 5 56 παΐοϑ 
ο586. 261 αἀπτὴ Μαραθωνομάχαι οπβθηΐ, ὨΘ6 6 τη] πὶ δηΐο ν]ΟΘβ ται Πὶ 
τοῖα ]5 ΔΗ ΠΩ ῬαρΤιδο 1501 ἸηθγΘββ6 ροίαϊββοηῦ, οὐθ 1 0116 οϑῦ Ἀιο μομίοια 
[υϊδθθ Του θη οἰγοϊίοι ἀπ ΑΚ... 510. ΤΑ] ἰοροῦο ἀϊοὶξ 
5001, (Οοἴογιπι 4111} πη Ἰοσιπι 1ης6]]]ριηΐ, φαδ 5] βοΙ ρΒαμη ΘΟΥΥΡμδοιι5 
Τιδοταῦ θη ἀϊοογοῦ ΔὉ ἰβῦο ἀυομοηΐθ, δ βϑηθοίαΐθῃ βυδηη βἸρπἸἤοδῃ- 
ἄστη. Θυοά ποῖ ργοραπάπμ. 

204, θυμβροφάγον) Νυῦ, 421]. τρυσιβίου γαστρὸς καὶ θυμβρεπιδείπνου. 

ΧΩ 



σῦ ΑΏΘΕΝΘΏΑ »"-ὸ 

578, ἕωθεν εἰρήνης ῥοφήσει τρύβλιον) ΑἸοχὶΒ Αἴποπ. Ρ. 621. ἐὰν 
ἐπιχωρίως [ ἰατρὸς εἴπῃ “τρύβλιον τούτῳ δότε Ϊ πτισάνης ἕωθεν," καταφρο- 
νοῦμεν εὐθέως. 

992, οἴδατ᾽) οἶδας οσοτία ἀϊχογαπί ῬΒΠ]οπηοπ Δίμοη. Ρ. 175 οἵ 811. 
ἴπηο οἶσθας ΟΥαΐπ5 ΒΕΚΚΟΥ Αποοά. Ρ. 1295, 46 πᾶ ἕοστηα αἰχὶς 
Μοἰποοϊῖαβ δα Μοπαπάν. Ρ. 129. Θυδπαησθᾶμηῃ οἶδας ΡΥῸ οἶσθας ἈΡΙα 0 
ΤΟΡΟΠΘΗ ΠῚ ΒΌΒΡΙΘΟΥ͂. 

8518. Βουθοηάμστη οἰϊαπι σΟῃ]]οῖαβ, ὑπὲρ ἐπιξήνου θελήσω πάντα τήνδ᾽ 
ἔχων λέγειν. Μεϊπροοϊκῖαβ οΟ]]α5 νν, 855. 956 ἰθηΐαΐ, θελήσω πάνθ᾽ 
ὅσ᾽ ἂν λέγω λέγειν. Δεῖρα, ᾿παυϊ, τὴν κεφαλὴν ἔχων ἱπίογΡΓΟί Δ ἸΟἢ 15 
οδπιβα δαἀβουρία ἴρβὰ ροδίδθ νϑῦθα οχρυϊοιτιηΐ, ΕὟ. ὕοτα. ἢ]. ἡ. 584. 

825. δήξομάρ) Ααάς Ῥαο. 582. κλαύσἄρα σύ. Ῥ]. 876. οἰμώξἄρα σύ. 

886. Ναπο πηΐοα ργ Δ ΌΠ15 τα] ν᾽ ἀοίαν ΕἼ ΤΉΒΙΟ1 βοσιρίαγα, ἀπολεῖς 
σὺ τὸν ἥλικα τόνδε φιλανθρακέα ; 1.6. ῬοΥ 65 οΥσ0 ἤμηο «δημαζθην Ἡλθιιηὶ 
οαγϑοπαγίμηι Ὁ Τίδηαθ φιλανθρακέα σοΟρΡὨΐπαμη, ἰαπηθᾶτη ῬΟΡΟΪΔΥΘΤα 
βαστη, αἸσαπί φιλανθρακεῖς ΔΟΠΆΓΠΘπ565. Θποά 51 α}5 ασαδογαῦ Ππουη ὁ 
σὺ ἰπ ἄρα (απδ οϑῇ οπηηΐαπη ἔργ ΠΌΤΟυτιτὴ Βοῦρα) τη: Ῥοΐθου ; 
οΥὐοάο ἴὰ [ἀοΐατη ἃ ΠΡΥΑΥΟ ἈΠ] τηθίγἹ Γα]οΙΘ μα] οασβα, ροβίααδτῃ 
ΘοΙΠροπάϊοβα βουϊρίαγα ΓΕΘ] τὸν σατῃ ραγίοαϊα σοπ]αποίνα τ᾽ Θ0Π- 
ἴμβα, οἵ ἴπ θ᾽ ῬΓΟΡΊου 5ΘαΘη5 ἈΒΡΟΥΙΠῚ ἴπ ἥλικα τηυΐαΐα Θπβοῖ. [Τά 
ηποά οβίθπαάογ τ] Πὶ ν᾽ ἀθίαι βουὶρίαγα 5 πρ  ]ΑΥ15 ΠΟΤῚ Δ ἄρα Θ᾽. 

899. ὁποίῳ τρόπῳ) [)6 τηθαϊᾶ ἴῃ ὁποῖος οογγθρία δοηβυ θη 8 ϑ 6.161. 
ἄο νοῦβα ἀόοοῖτα. Ρ. 101. Τομίαθαμη οἰίαπη ὁτῳὶ, αὖ τυννουτῳὶ τουτῳὶ 
ὅζο., Παδηαθδτη ΠΒα ΔΤ ΠΊΘΤΆΪΗΪ ᾿ἰβίατη ἔΟΥ τ ἅτ ἰΘΡΘΓΘ. 

ὅτι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλος) ΕοΥΈ. ὅτι τῳ τρόπῳ ὅδ. φιοά αἰῆφιιο 
ηιοίῖο {ἰδὲ αηιΐοιι5 δἰ, 1.6. ποπ ΟἸηἶπο Οὐΐοβιιβ. Ε] ἔτι τῷ (Ρ1Ὸ τίνι) 
αὖ ἔθ᾽ ὅτῳ. Α αὰο οὐπηῖπα 56 ρυγραῦ ἱπῆγα ΠΙοΟρΟΙ5 ν. 509, ὑδὶ 
Ῥτοβίοίαν, ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν Λακεδαιμονίους σφόδρα. (ὐοπ]θοξαχαχα τηθᾶπι 

ὁποίῳ----φίλον πΠΟ ΠῸΠ ΡΓΌΡΟ. 

348, Παρνήσιοι) Νεγάτα ΞΟ ρίυγαμα οὐ ἴπ πἰο οἵ Ἀδῃ. 1057. ποῃ 
ἀυθιῖο φαὶπ ἀοργαναυιηῦ ΠΌΤΑΥ, 46 οΘ] ΘὈΥΙΟΥῚ τηοπίθ Ῥαγπαββο οορΊ- 
ἰαηΐοβ. Π6 Ῥαδυποίμο τιοπίρ σοηΐογαίαν ὙΠπο. 11. 29. οἱ δὲ Πελοπον- 
νήσιοι--- ἄραντες ἐκ τῶν ᾿Αχαρνῶν ἐδήουν τῶν δήμων τινὰς ἄλλους τῶν μεταξὺ 
Πάρνηθος καὶ Βριλήσσου ὄρους. εἴ ἵν. 96. ὕπαο ραϊοῦ ΔΟΠΑΥΠΘΠΉΒΙθτι5 
ἹΠῸΠ γ]ΟΙ ΠΌΤ [{1556. 

852. ὀμφακίαν) ὙΠΟΟοΙΙ. χὶ. 21. μόσχω γαυροτέρα, φιαρωτέρα ὄμφακος 
ὠμᾶς. ἘΙΟΠαγΤη. ΕἾ. 1098. Σικελὸς ὀμφακίζεται. 

854. ἴσον ἴσῳ φέρον) ῬῚ. 858. οὕτω πολυφόρῳ συγκέκραμαι δαίμονι. 
ΤΊιποοο5 Αἴμθη. Ρ. 430. πατάξω τ᾽ ἴσον ἴσῳ ποτηρίοις [ μεγάλοις ἅπασαν 
τὴν ἀλήθειαν φράσαι. ἘΡΠΙΡΡιι5. Ρ. 430. τρία καὶ τέτταρα. ΧΟΠΔΙΌΠΒ Ρ. 
481. μὰ τὸν Διόνυσον, ὃν σὺ κάπτεις ἴσον ἴσῳ. ΒΟΡΒΙ 5 Ρ. 491. συνεχὴς 
ἄκρατος ἐδίδοτ᾽ ἴσον ἴσῳ. ῬὨΙΠΟίΟΥαΒ Ρ. 427. ἐνέσεισε μεστὴν ἴσον ἴσῳ 
μετανιπτρίδα διθ. ΑΠΔΟΙΘΟΝ Ἰν, 8. τὰ μὲν δέκ᾽ ἐγχέας ] ὕδατος, τὰ πέντε 
δ᾽ οἴνου [ κυάθους. 
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404. Εὐριπίδη Εὐριπίδιον) ὅ1ο παῖ παιδίον ΝᾺ, 182. 

415. τοῦ παλαιοῦ δράματος) Ελάθτπ νἱβ ἁγίϊοα] 6 βρ. ὅ00. κἀμέ γ᾽ 
ἡ πόρνη χθὲς δια. Εἰοο]. 22. οὔ τοι παρὰ τοῦ μοιχοῦ γε φήσεις. 

461. Ἀρδοϊροῖα ἀθθοθαη ΒΟΙΠΙ Ομ θιποσαΐδιη ΘΠ δ ΙΟΠΘΠῚ, 
οὔ πω μὰ Δί: οἶσθ᾽ οἷ᾽ αὐτὸς το. 

409. σφογγίῳ) ῬΠογοογαΐῖοβ ΤῊΔ]. ΕἾ. ν1}]. τὸν ἱδρῶτα καὶ τὴν ἄρδαν 
ἀπ᾽ ἐμοῦ σπόγγισον. 

σφογγίῳ) σπογγίῳ Β. Θυδ ἔογτπα ἰπ ΠΠΌΤῚΒ Ἰορίτυν οἰΐαπι  βρ. 
600. Βδη. 482. 487. ΤΏοβιη. 247. ΕἾ. Ρ. 94. ΠΙπά. Ῥῃοχθογαῖ. 
ΤῊΔ]. ΕὟ. νη, ΒτΉΠΠοΥ λίσπη Βδη. 528. ὑπολίσποις Επ. 1865. λίσπαι 
ΡΙαΐο ϑυταρ. 1938 Α. πιθάκναισι (πο φιδάκναισι) ΠΡτῚ Εἰ. 792. ΡΙ. 
46. 'ϑ'εα σφυράδας Ῥαο. 790. σφονδύλη 1076. σφόνδυλος Κ 65ρ. 1489. 
Ὀιχιῦ 46 Ηἰ5 ἔοστηῖβ ΕὙΙ͂Ζοη. δα ΤἬρβιη. Ρ. 611. 

470. ἀπολεῖς μ᾽) ῬΓΟΠοΙΏΊΘΠ ΟΤΩΪ πν οὐ ἡ βρ. 849. οἴμοι διατρίβεις 
κἀπολεῖς τριψημερῶν. 

475. Ἑὐριπίδιον ὦ ---φίλτατον) ΝΡ. 746. ὦ Σωκρατίδιον φίλτατον. 

478, σκάνδικα) Οἵ, ΤΠοβτα. 456. ἅτ᾽ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς 
τραφείς. ῬΊΙΠΙα5 Η. Ν. χχῖ!. ημαΐγοηι 6718. (ΕἸ ΤΙρΡΙ 415) πὸ οἶμβ φιΐάδηι 
ἰοσίζϊηνμηι υϑηἀϊέα586, δε δοαπαϊοθηι. 

479. κλεῖε πηκτὰ δωμάτων) ῸΥ65 σοηιρίηρθ. ΘΙΓ ΠΟΥ ἐπιπακτοῦν 
τὰς θύρας αἰχῖϊ ποκίογ ΕἾ. 608. μοχλοῖς δὲ καὶ κλήθροισιν [ τὰ προπύλαια 
πακτοῦν {,γ5. 204. δῶμα πάκτου ὅορῃ. ΑἹ. 579. πηκτὴν κλεῖε θύρην 
ῬῃΠοάθπιιβ Απΐῃ. ΡᾺ]. Υ.. 4, 4. Ὁ Το θοκίο οο]]αΐαβ. Αἀ46 γα βρ. 1298. 

480. ἄνευ σκάνδικος ἐμπορευτέα) Ατηθιριια ἀϊοσΐξατα : πᾶτη ψουθυσα 
ἐμπορεύεσθαι ταοᾶο να]οΐ 1.4. 5ΙΤΙΡΙΟΧ πορεύεσθαι ἐΐ67" ἔαο 676, αἴ ἴῃ βρη. 
(Εα. Β. 4566, πιοάο ηιογοαέμηι 176, αἴ Ἰηῖτα 754. ὅκα μὲν ἐγὼν τηνῶθεν 

ἐμπορευόμαν, 1.6. αὐ πιογοαπάπην ρμγοβοϊδοοῦαγ. ἴὔπάς6 ἐμπορικὰ χρήματα 
γν. 972. ΒιτηΠΠοΥ ἔμπορος ΒἰτηΡ]ΟΙοΓ υἱαέογ ὅόρῃ. (4. ΟἹ]. 95. 564 
πιογοαΐογ ῬῚ. 804. 

485. ἄγε---καρδία) Απδογθοη. ΕἾ. 1, 24, ἄγε, θυμὲ, πῇ μέμηνας ; 

488. ἄγαμαι καρδίας) (ἀγᾶτητη. ΒΕΘΚΚ. Αποοά. Ρ. 885, 32. ἄγαμαι 
τούτου, ἄγαμαι κεραμεῖ. Ἐὔπολις καὶ ᾿Αριστοφάνης. Ὁδὶ κεραμέως τοοΐα σοΥ-᾿ 
τρῖς Μεϊποκίαβ, Ηρουθοίυτη ᾿π|61Π101 τιοπ ΘΠ 5, οο]]αΐο Μοσάθ : ἄγαμαι 
Ὑπερβόλου, ᾿Αττικῶς. [Ιΐδαπθ ἄγαμαι κεραμέως Αἰχὶῦ Ελιρο]15 ρ]απο αὖ 
ποβίθυ ἄγαμαι καρδίας, ῬΥῸ ἄγαμαί σου, ὦ κεραμεῦ. ἘΔΙΠΙΠΑΤΙΒ Ἰοσπεο 
νἱἀθίαγ ἔαϊββθ. ΘΙ ΠΏΠΙΓΟΥ ἴθγο Εασῖρ. [Ρῃ. ΑἸ]. 28. οὐκ ἄγαμαι ταῦτ 
ἀνδρὸς ἀριστέως" ] οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαθοῖς, [ ̓Αγάμεμνον, ᾿Ατρεύς. 
ὍΡΙ1 ξοπθχ Αρβηθιηποπᾶ ΘΟΙΏΡΘ]]Δη5, αὐ Πα ΟΟΥ βαππιὶ ΠΙΟΕΘΟΡΟΙΙΞ, 
τηοάο τοοΐα, τηοάο ᾿παϊγθοΐα οταίϊοπο αἰϊζαγ. 

510. ὁ Ποσειδῶν) Ποσειδῶν τηδ} ΒοΙΠ5, [ηΐτα ν, 0682, ὁ Ποσειδῶν 
ῬΙῸ Ποσειδῶν μαθοῖ Ἀ. 



ΑΌΘΕΝΘΑ κω ῶτ ἰν ὁ] 

521. χόνδρους ἅλας) χόνδρους ἁλίνους αἰχὶξ ΗΠ γοάοΐ. ἱν. 188. 

527. ἀντεξέκλεψαν ᾿Ασπασίας π.δ.) Αἀ46 ὙΠΘδτα. 819. φορμὸν πυρῶν 
τἀνδρὸς κλέψασ᾽. Ἐᾳ. 485. τάλαντα πολλὰ [ κλέψας ᾿Αθηναίων. 

529. λαικαστριῶν) ῬΠοΥΘοΥΔίε5. ΟἸΙΤῸΠ ΕἾ. 8, καλόν γε δῶρον ἕπτ᾽ 
ἔχειν λαικαστρίας. ΕΌΓΠΙα ΤηΔΒΟΌΪΙΠἃ λαικαστὴς ἸΘΡΊΓΟΥ 5υρτα γ. 79. 
ψεγθυμ λαικάζειν ΕἘα. 167. ἐν πρυτανείῳ λαικάσει. ΤῊ. δ7. καὶ λαικάζει. 
ΑἸΐοτα ἔουτηα οἵαΐ ληκεῖν ν6] ροῦυβ ληκᾶν. Νοβίοσ ΤῊ. 498. ὅταν 
μάλισθ᾽ ὑπό του ληκώμεθα | τὴν νύκτα. ῬΠΘγοοΥαΐα5 ἃΡ. ῬΠοΐῖ. Ρ. 219, 16. 
ληκούμεσθ᾽ ὅλην | τὴν νύκτας, Μα]ΐτη ληκώμεσθ᾽. 

542. φήνας) ἰϑοογαΐο5 567 Β. ὁλκάδα γὰρ, ἐφ᾽ ἧ πολλὰ χρήματα ἦν 
ἐγὼ δεδωκὼς, ἔφηνέ τις ὡς οὖσαν ἀνδρὸς Δηλίου. 

542. κυνίδιον Σεριφίων) Αἄθο ρᾶῖνα ογαῦ ᾿πβυΐα Ξε ίρμαβ, αὐ πος 
ἘΟΓΙΉΪΗΘ ῬΘΠΘ ἴῃ ῬΥΟΥΘΥΡΙ τα ΔΌΪοσΈ. Νοίαβ οβδί ἰοοὺβ Ρ]δΐοηϊβ Ροὶ]. 
829 Εἰ. ἀλλὰ τὸ τοῦ Θεμιστοκλέους εὖ ἔχει, ὃς τῷ Σεριφίῳ λοιδορουμένῳ 
καὶ λέγοντι, ὅτι οὐ δ αὑτὸν, ἀλλὰ διὰ τὴν πόλιν εὐδοκιμοῖ, ἀπεκρίνατο, ὅτι 
οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὧν ὀνομαστὸς ἐγένετο, οὔτ᾽ ἐκεῖνος ᾿Αθηναῖος. 

547. Πιαλλαδίων χρυσουμένων) ΤὭπΟ. νἱ. 51. σημείοις καὶ κατασκευαῖς 
πολυτελέσι χρησαμένων (τῶν τριηράρχων). ΟΥἱά. Τυϊδέ. 1,10,1, 8ὲ 
ηνὴἠὶ, βίη ργθοου, συ ἐμέοία Μῆίπογυς, [ ΝΝαυὶβ οὲ ἃ ρίοέα Θαδϑιαο 
πογηθη, ἠαὐοΐ. 

567. γοργολόφα) ΙΤη116 οβῦ Λευκολόφας Εἰοο]. 648. 

ὅ80. οὐκ οἶδά πω) Ἐογί. οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι. Ὗ] οὐκ οἶδ᾽ ἐγώ. 

588. Οἵ Γγγ8. 185. θὲς ἐς τὸ πρόσθεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα. 

587. τί δράσεις) Νἠ τιυΐϊαπάστη. Ἐατρ. Ογοὶ. 808. ἃ ἃ, τί δράσεις ; 
Β. ἡδέως ἡμύστικαι ΝΊΒΙ τη8]15, τί δρᾶς ; ἢ (γ6] μῶν) τῷ πτίλῳ ὅτο. 

598. ἐχειροτόνησαν γάρ με) Οἵ. Αν. 1570. ὦ δημοκρατία, ποῖ προβιβᾷς 
ἡμᾶς ποτε, [ εἰ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ θεοί; Ῥ]αΐῖο Θοτηϊσιβ 8Ρ. ΡΙα- 
[γΟἢ. 801. λαβοῦ λαβοῦ τῆς χειρὸς ὡς τάχιστά μου" Ϊ μέλλω στρατηγὸν 
χειροτονεῖν ᾿Δγύρριον. 

610. ἕνη 56ὰ ἑνὴ (πᾶτὴ ἐδ δοοθηΐια ποὴ ᾿ἰχαθῦ) παμο πο ἀαθῖΐο 
ααΐῃ τοῖο νουΐουῦ ΘΟΠ πο  ἀθυὰβ οίπηιαῖ. ἘἈραάθ5 οΥρΡῸ Απρῆοο: ἤαῦο 
ψοῖι οὐ 67) Οη06 ὅθ οἡ (ἡ θηιθαβϑῃ 5 ΝΙΊΒΙ βουϊρβιῦ ροσίᾶ μίαν, ᾿Ἰπ 6 ]]Θοἴο 
πρεσβείαν 6Χ Ῥγροοράθη{] γουθο πεπρέσβευκας, αΠΟἀ Ρ6Γ ἕνη ΘΧΡΙΙοανουῖηΐ 
Β͵ΑΙΠΤηδύϊοΙ, οἷ 510 βρ]οββα θαι θα θαγα ἴῃ Ἰοοαμη ῬΈΠαΪπδο ΒΟΥ Ρ α δ. 
ΒΌΓΓΟΡΒΟΓΙΙ. 

612. Δράκυλλος) δ΄ πα βαηΐ Δέρκυλλος, ᾿Αρίστυλλος, Ἵππυλλος, 
Θράσυλλος, Ἥρυλλος, Βάθυλλος Φάϊλλος, ΓΛστυλλος ; οἴ ἔομηϊπῖηδ Ξένυλλα, 

Κρίτυλλα, Νίκυλλα, ᾿Αρέτυλλα, Στρατυλλὶς, Γενετυλλὶς το. 

ἢ ἙΕὐφορίδης) ῬΘ1Π21115 οΥαβ5 εβί ἴῃ ὈΙΡΏΝΙ ΕἾ, ἴηο. χχχν. θνητὸς 
πεφυκὼς μὴ εὐλαβοῦ τεθνηκέναι. Ἑλατὶρ. ΙΡῃ, Τ΄ι 1202, ῬΠοη. 415. 

Φ ΄ «ς » ,’ 

ηὑγένεια (ἡ εὐγένεια). 
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618. εἶδεν) ΕἼΤΟΥ σΟΠ ΔΙ 5. οδῦ ἴῃ Ἐα ν ο115. 1. ἃρ. Αἴποη. ῥ. 124, 
πρῶτος μὲν εἶδεν εἰ χιών ἐστ᾽ ὠνία. Ὁ] οἶδεν γοοίς Ῥ, 

614. ὁ Κοισύρας) Μαρδοίοπη πο Πρ ΤῊ. ΒοΥρΚ. ἀρ. Μείποϊς, Ἐν, 
Ὅσαι. 11. 971. 991., αὶ σομ]οΙῦ οὰπὶ 561 ΜΟΥυΟΩΙ Ἰοραίοπὶ δα Ῥου- 
ΒΑΥΤΤΩ ΓΕΡΌΠΙ ᾿ΠΊΘΥ 556, ΟὈ] 5. τηθυηϊηῦ ποβίου οβρ. 1159. 56η. 
δ 6δο, υὖ νἱάσίαϊ, ποβίεσ. Αρυῖο. ΕὟ. χυὶ. Λάχητας Μεγακλέας καὶ 
Λαμάχους. ιδποοῃ. Ῥηγαΐῖ, ΕἾ, 1. ἀτὰρ, ὦ Μεγάκλεες, ὅζο, 

615. πρώην ποτὲ) 51΄6Ὲ πρὰν πόκα ὙΠΘΟΟΙΙ, 11, 11δ. ν. 1], πρότερον 
πόκα Χ. 29. ἀεί ποτε, ἤδη ποτέ ὅτε. 

620. ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν) Οὗ, Αν. 1408. ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι δια. 

627. Ῥηδγθογαΐθβ Ἠθρῃρϑίοπ. Ρ. 101. ἄνδρες, πρόσχετε τὸν νοῦν 
ἐξευρήματι καινῷ, Ἷ συμπτύκτοις ἀναπαίστοις. 

629. παρέβη) Ρ]αΐο ΟοΙηΐοιιΒ ΔΡ. 5610]. Ῥδο. 798. εἰ μὲν μὴ λίαν 
[ὑπὸ τοῦδ᾽], ὦνδρες, ἠναγκαζόμην [ στρέψαι δεῦρ᾽, οὐκ ἂν παρέβην εἰς λέξιν 
τοιάνδ᾽ ἐπῶν. 

6099. πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος ὑμῖν) ΔΙΗΪΐΟΥ πὰπο βοπίϊο ἦθ πος ἴοοο. 
αἴτιος ποῖ τηοᾶο Πἰὶς εἴ ᾿πἴὰ 641, 5βα οδἴϊδτῃ ἴῃ Ῥϑο. 918., βου θη τη 
ἤάδθιη ἔδοϊπηῦ ΠΙ Ἰοοὶ, Ῥ]. 846. ἄρά γε πολλῶν [ ἀγαθῶν πᾶσιν τοῖς 
ἀνθρώποις ἀποφαίνω σ᾽ αἴτιον οὖσαν ; 828. μεγάλων γὰρ μοὐστὶν ἀγαθῶν 
αἴτιος. 188. μονώτατος γὰρ εἶ σὺ πάντων αἴτιος [ καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν 
ἀγαθῶν. 409. ἀγαθῶν ἁπάντων οὖσαν αἰτίαν ἐμέ. ΑἸζογΙα5 αἸοίΙοπ5 6χ- 
ΘΙΏΡ]15 αἀά6 Ῥ]αΐοπ. ϑνιηρ. 185 Β. πολλοῦ ἄξιος καὶ πόλει καὶ ἰδιώταις 
ΑΙς΄. 1, 105 ἘΣ. παντὸς ἄξιος εἰμί σοι. ὅϑ6α 8]18 Θ5ῦ ΠΟΒΕΤΙ Ιοοἱ γϑίϊο. 

040. ἀφύων) Β΄ πη] Υ χρήστων (ΠΟη χρηστῶν) ἃ χρηστὴς ΝΡ. 240. 

9641, ἄξιος) Ψυ]ρ: αἴτιος τονοοδπάστη. Υ. δά 685 Αρρ. 

042. τοὺς δήμους---ὡς δημοκρατοῦνται) ΑΔ τοῖη ν. ὕεβρ. 669---677. 

648. τὸν φόρον ὑμῖν ἀπάγοντες) Ψ65ρ. 707. εἰσίν γε πόλεις χίλιαι, αἵ 
νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγουσιυ. 

066. στρογγύλοις τοῖς ῥήμασι) 1 σα πυϊπα Πδοο βουρίαγα οβί, 5: Π11}15 
ΥΤΙΟΙΪΙ τιϑβ σοπίογαϊαγ ΤΏΉΘβιη. 456. ἅτ᾽ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς 
τραφείς. Οἵ. δαΐοτι ΕἾ, 597. χρῶμαι γὰρ αὐτοῦ τοῦ στόματος τῷ στρογγύλῳ. 

688. ἄνδρα Τιθωνὸν) ἸΝΙοΟΡΠΟΙ. δΡ. ῬΟ]], 11, 18. νυνὶ δὲ Κρόνου καὶ 
Τιθωνοῦ παππεπίπαππος νενόμισται. 

696, ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν ὄντα Μαραθῶνι) 8516 ν. 564. Μαραθῶνι μὲν ὅτ᾽ ἦμεν. 
1:4. 781. ὃς Μήδοισι διεξιφίσω περὶ τῆς χώρας Μαραθῶνι. ΤῊ. 806. πρὸς 
ἐκείνην τὴν Μαραθῶνι (Ἀριστομάχην). ΟΥὰ5 Αἴποη. 28. ἡ τὸ καλὸν 
Μαραθῶνι καταστήσασα τροπαῖον. ῬΪαΐο Μοποχ. 245 Α. αἰσχυνομένη τὰ 
τρόπαια τά τε (ἐν, πὶ [Ἀ}107, 5ΒοΙθοματη) Μαραθῶνι καὶ Σαλαμῖνι και 
Πλαταιαῖς. ᾿ΟἸΠΜΜΠοΥ Τν5. 1299. τὸν ᾿Αμύκλαις σιόν. Ἐασὶρ. ΗἸΡΡ. 545. 
τὰν μὲν (δ᾽ ἐν ἢ) Οἰχαλίᾳ πῶλον. ῬεΦΡΟΒΙΓο Δαἀαϊίαν θη. 1984. τῆς γὰρ 
πόλεως ἄξια πράττεις καὶ τοῦ ᾽ν (τοῦ [πιδί ἃ ΟΟΥΤΊΡ ἢ) Μαραθῶνι τροπαίου. 
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ψεερ. 711. ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες καὶ τοῦ ᾽ν (τοῦ οἱ Πῖο ΘΟΥ̓ΤΊρπΠ[) 
Μαραθῶνι τροπαίου. ΒΥ. 368, καὶ κολλύραν τοῖσι περῶσιν (γέρουσιν ᾿) διὰ 
τοῦν (τοῦ ΡΕΓΡΟΙάτη ΕἼ] Π15].}) Μαραθῶνι τροπαῖον. Ἰβοογαΐῖ. 59 Ὁ. τῆς ἐν 
Σαλαμῖνι μάχης. 112 ἃ. τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης. ῬΙΦΡΟΒΙΠΟΠΘτα πξῸ- 
Βίαια ἄο]οες ΒΈΚκου. [014. τῆς Σαλαμῖνι ναυμαχίας. ῬΥΞΟΡΟΒΙΠΟΠΘΙΙ 
ἴάθτη δαάϊῦ. Ῥιπάαγ. ΟἹ. ἰχ. 9ὅ. ἐν Μαραθῶνι----μένεν ἀγῶνα. ΟἸΩΠῖπΟ 
Βαεἰΐζίο δββαεπίϊου, 4ὰ] (δά Γμπιοΐδη. ἴχ. 426) βίαξζαϊζ, αθσαπαπα ουτα 
ἀαΐξίνο Μαραθῶνι σοπ]θπραίαῦ μάχη, τροπαῖον, δαΐ ]πἃ ααϊά ΠΟΠΊΘΗ, 
ΡΓΘΗ ΘΠ άδτα 6556 ῬΥΦΘΡΟΒΙ ΠΟΠΘΠῚ ἐν; 8]1 06] οταῖτ! ροββα δά ΠθΙΐατη. 
516 τὸ ἐν Μαραθῶνι τροπαῖον αἰ ΧΘΟΙΊ5, ἱστάναι Μαραθῶνι (γΕ] ἐν Μ.) τροπαῖον. 

700. Ιῃ Ρ]. 16. οὗτος δ᾽ ἀκολουθεῖ κἀμὲ προσβιάζεται, ρτεοδίαΐ, ΟΡΙΠΟΥ͂, 
κἀμὲ πρὸς βιάζεται. 

704. ἘπΡυΪὰ5 Αἴμποπ. ρ. 840. ἕτεροι δὲ τοῖς θεοῖσι συμπεπλεγμένοι 
Ϊ μετὰ Καράβου σύνεισιν. 

710. κατεπάλαισε μέν γ᾽ ἂν) Ναπο ΡΙΌΡΟ Βοι!ρίαγαμι κατεπάλαισε 
μέντἂν. ΟἿ. ν. 848. καὶ κάρτα μέντἂν εὐθέως καθείλκετε [ τριακοσίας ναῦς. 

716. χὠ Κλεινίου) Οοτηῖοαβ ῬΠΗοΐῖ, τ. 192, 12. Κυσολάκων ὁ Κλεινία. 

718. τὸν νέον δέ γ᾽ αὖ νέῳ) Οἵ, Ἐπ. 967. οὑμοὶ δέ γ᾽ αὖ. ῬῚ. 296. 
ἡμεῖς δέ γ᾽ αὖ. 

780. ἐπόθευν) Μυϊδσαΐίατη ἐπόθουν ποπ 50]]Π1οἰζα11 ἀθουϊβδβα ἀοοσθπί 
ΘΧΘΙΉΡ]α οο]]αΐα ἃὉ ΑὮτοπβ. ἢ. 916. 00] ἐστρατάγουν ἴπ ἴπβογ. ΜΕΡΆΓ. 
1052. ἃς. Βαγὰ βχϑιηρία βαπῇ σομίγαοί 8 ἴῃ εὐ. Υ΄. 1014, 214. 

788, ἔστι) Νοπ ἄθθεθατη ἔντι βιδάθσθ, σπορὰ ΠοηπῖβΙ Ὁ͵Ὸ εἰσὶ 
Ποουΐοατη ββέ. ἐντὶ ΡΥῸ ἐστὶ ΤΥ ββίτηθ δὰΐ παπαηῦδᾶτη ἴῃ ΠΟΥ 15 ἃ πίϊαιιϑο 
ΤΠΟΠ ΠΤ ΘΠ 15 οχίασο ἀοοοῦ ΑὮτθηβ. ἢ. 519. ὙπΠροοτγιῖο ἰατηθη εἴ το- 
ΘΘΠΈΠΟΥΙθ 5 ἐγοααθηίαϊαγ ; οἱ ᾿π46 οβῦ παυὰ ἀπθϊο, σαοά Τ)οτίουτη πὰ 
ἰγαάαΐ ατορ. ὕογ. ρ. 289. Τιβρὶ αυϊάθπη αἸοϊαΥ ἴπ [ηβου. ἘΠ6 8 δ. 
ΒΩΟΚΗ, 1. Ρ. 26. ϑ'εα σϑοθῃίουἹβ ἔογίαββθ οοίδ!β δὰ εβδί. ΕὈστηᾶ 
ψΌ]Ρ ΓΒ ἸΘρΊΓαΓ ἴῃ ΜΟΡΆΓΘΠΞΙΒ ΞΘΙΤΊΟΠΘ πῆγα ν. 798, 769. 779 (στιν). 
785. 786. 790. ἴῃ ΒοοΙ βουτῆοηθ ν. 879 (ἐστὶν). 900 (ἔντ᾽ Δ. Π)1πά.}). 
908. εὖ ἔντ᾽ ῥΙῸ εἴσ᾽ 9058. Φυδτα Αἤγθηβῖο πὸπ ἀαὈΙΔ που ΔΒΒΘΠΈΪΟΥ 
ξουτηδτη ἐστὶ (ΞΟ. 1 σοΥταρία οβῦ ἴῃ ἐντὶ) θα ΤΟΥ ΘΒ 5 ΔΠΈΘΕΪ5 
ΒΟΙΙΡΤΟΥΙ 5 τ δε ςαθης, Τίασις ἔστ᾽ ΡΥῸ ἔντ᾽ ΟΟΥΤΙσοπάστη οὐ ἴῃ 
ἘΡΙΟΠάστὴὶ ΕἾ. ΑἴΠοη. Ρ. 85 Ο. 

741. ἦμεν) εἶμεν οἴ Πῖος οἱ ᾿ηἴτα 771 αἵ τηδρὶβ Πουΐϊοαμπι ταβεξαὶ 
Ἰαθεῖ ΑἸγϑηβ. ἢ. 170, εἴμεναι ἸΘΡῚ ΤΠ ΟΏΘΠ8 γ. 775. εἶμεν ἴῃ ΕἸΡΙ ΟΠ ΥΤΩΪ 
Ετ. 94. 95. 97. εἴ 4110]. 

760. ἀγορασεῦντες) ἀγορασοῦντες τοοία α. Ὑ΄. ΑΠγοηΒ. 1ϊ. 217. αἱ 
᾿πΐου 8]1ὰ τηοποῖ αὖ ΗΠ γδ 46 ἂρ. Ἐπιβίαί. 1657, 40 αἱ Πογῖοα ἃ οΥτὶ 
ποιησοῦντι, ὀρθωσοῦντι, γελασοῦντι, βοασοῦντι. 
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751. διαπεινᾶμες) Ααἀάδ ἐπεγγυάμενοι Θορμτοη. ΕἾ. Χ]1. νικᾶντι ἴῃ 

Ῥιονθυθῖο ΤουοΟ ΔΡ. ῬΟΙ]. ἰκ. 74. ἀμάντεσσι ὙΠοοοΥΙ, Χ. 16. νικᾶμες 

(τοβεϊξαξατα 80 ΑΒγθηβ. ᾿ϊ. 197) ἴῃ αἰοῖο Γιθοηϊάθο Ρ]αἴαγο ΑΡ. [μ80. 

Ρ. 22ὅ. γελᾶντι, βοᾶντι ταθηπογαΐ Ἡγδοάθ5 ἀρ. Εὐπαβίαίη. 1557, 14. 

ΠΏ ΠΙα βαπὶ θάμεθα (θαώμεθα) ϑΘοΡΙΌη. ΕῪ. ΧΙ. φᾶντι (φώσι) 

Ἠ ιδΟ]. 1. 68. 

διαπεινᾶμες----ποττὸ πῦρ) ΒΙαΐο Ῥοϊ]. 420 ἘΣ. κατακλίναντας ἐπιδέξια 

πρὸς τὸ πῦρ διαπίνοντάς τε καὶ εὐωχουμένους. Ῥαο. 1191. πρὸς πῦρ διέλκων. 

755. τᾷ πόλει) τᾷ πόλι οἴ Πῖο οἵ ΤΙμονά. ν. 79 τγϑοῖθ σου ΤΊ οΥΘ 

νἱἀοίαν Αἤγθμβ 11. 2381. Ἐπηάθπι οοπΐου 1. 205. 

757. ἀπαλλάξεσθε πραγμάτων) Ατηθίραθ ἀϊοΐαπη ; πᾶτῃ πράγματα 

εἰσηϊῆοατο ροΐθϑε νοὶ ηιίβογί νοὶ οἱοϊέαί 18 ηοροΐϊα, αὐ ἴῃ Εαᾳ. 190. ὃς 

πρῶτος ἕξει τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 157. 1.4. ἘΠΕ 10 7. ὅτοξ 

σά μάν ;;) Ῥῖο τί μήν 6556 ἀοοοί οἰίδτη ατορ;. Ο. Ρ. 296. Οοπίτα σὰ 

Μορδυίοατη ρτὸ τινὰ ἰγαἀππί ἩΘΥ απ 80. ΞΘΒ0]]. ΤΥ. Ηοπι. 1]. 

«. 54. Ἐπριαϊμίαβ 148, 838. τί μάν Ἰερίταν ἴῃ ΕΡΙοπατταὶ ΕἾ. ἀρ. Αἴμθη. 

τ: 249: τί δὲ τόδ᾽ ἐστί; Β. δηλαδὴ τρίπους. τί μάν ; Α. ὃς πόδας ἔχει Ι 

τέτορας ; οὐκ ἔστι τρίπους, ἀλλ᾽ ἐστὶν, οἶμαι, τετράπους. 516 Θἶτη ἸΟσῸΓα 

ΘΟΥΓΓΙΡῸ. 

759. παρ᾽ ἁμὲ) Θ΄π2116 ΘΧΘΠΊΡ τὰ ὉΟΟΙΙΒΔΕνΙ ῬΤῸ ἀαΐῖῖνο ἀρυὰ οΥ- 

ἴθηβοβ ἀβαγρδιϊ Ἰορίταῦ ἴῃ ἘΡΙΪγΟΙ ΟὐΟΥΆΠΞοὶ ΎΆΡτη. 86. Αἴμοῃ. Ρ. 

140. ποττὰν κοπίδ᾽, οἰῶ, σῶμαι. ἰ '"᾿Εναμυκλαῖον παρ᾽ ᾿Απέλλω Ι βαράκες 

πολλοὶ κἄρτοι Ϊ καὶ δωμός τις μάλα ἁδύς. ὅ1᾽9 δηΐτη ἰούσῃ [δ] οἱ Το Υ 

τοϑεϊξαϊε ΔΉτοπβ. 11. 482. πἰβὶ χαοα Ῥτο ἐναμυκλαῖον τηδ]1ηὴ ἔντ᾽ ᾿Αμυκλαῖον. 

ἘΠῸῚ νἱς ἀοοΐαξ ποβξίσυτη Ἰοθατη ΘΟΥΠΡΟΠΟΙῈ ποῖ ΟὈ]τ 5 εβῦ. 

702. ὅκκ᾽ ἐσβάλῃτε) Τμπς. 11. 81. ἐγένοντο δὲ καὶ ὕστερον (φοξέ 

Ῥυϊταᾶτη Ῥαουῖοὶθ ἄποθ Ἰηγ ΒΟ 6 1) ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ ἔτος ἕκαστον 

ἐσβολαὶ ᾿Αθηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα καὶ ἱππέων καὶ πανστρατιᾷ, μέχρις οὗ 

Νίσαια ἑάλω ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων. ἵν. 66. Μεγαρῆς οἱ ἐν τῇ πόλει πιεζόμενοι 

ὑπό τε ᾿Αθηναίων τῷ πολέμῳ, ἀεὶ κατὰ ἔτος ἕκαστον δὶςἐσβαλλόντων 

πανστρατιᾷ ἐς τὴν χώραν, ὅἄο. 

τὼς) Νοὸπ ἀθθθῦαπι Ποὺ 50]]οἰΐαγθ. τῷπερ οἴ τοῖσπερ ΡΙῸ ᾧπερ 

εἱ οἷσπερ Ἰαριπίαγ ἴῃ ἔοἀογῖθυβ Πουῖοῖβ Το. ν. 77. 79. ὕυἀθ τᾶσπερ 

ΡΙῸ ἅσπερ νἱάθξιγ τϑροποπάστη [γ5. 1164. Ατὐσαϊαβ ρτὸ το]αΐίνο 

Ἰορίταν ἰηῖτα 870. 1.05. 1182. 1186, ΕρΡΙΟμάγηι. ΕἾ. 18. 110. 114. ὅο. 

ἀρωραῖοι μύες) Ἡοτοά. 11. 14]. τοῖσι ἐναντίοισι αὐτοῖσι ἐπιχυθέντας 

νυκτὸς μῦς ἀρουραίους, κατὰ μὲν φαγέειν το. 

7606. παχεῖα) ῬΙαμο Ποτίοατη ἔοτεί παχῆα, υἵ ὀξῆα ὑτὸ ὀξεῖα ἂρ. ἴντα. 

Ουά. 430, 44. ΄τ]Πὰ βαπῦ κήρυλος, Νῆλος, Πηρίθοος, σήρα, πέληα, 

πλήων, μήων, ῬτῸ κείρυλος, Νεῖλος ὅιο. ν. Αἴγθῃβ. 1, 169. πάχηα (510) 

Ἰορίτσαν ἴῃ ΡΙΟΒ ταὶ ΕῪ, ἂρ, Αἴμοθῃ. Ρ. 277. 

Έ 
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772. θυμιτᾶν) απο νἱάθο βουθθηάστη θυμιτιδᾶν, ΟἸηἶδδο νῦν, απο 
ΟΓΊΠΪΠΟ ΠῈ{1]|6 οβί, θυμῖτις 8. θύμον [ογτηαΐα, αὖ ἀμαθῖτις ἃ ἄμαθος ἴῃ 
ἘΡΙΟΠΔΙΤΩΙ ΕἾ. 23 κόγχοι τε κἀμαθιτίδες. ὅϑ΄Άαε χορδὴν αἱματῖτιν αἰχῖ( 
ΒΟΡΏΠὰ5 Αἴπμθη. Ρ. 125. Β''τηΠ1ὰ βαηΐ πλευρῖτις, ἡπατῖτις, κεραμῖτις, 
γαλακτῖτις ἃ. 

778. σιγῆν) ΤιΘρΊΓαΥ ἴῃ ἘΡΙΟΒαττα. ΕὟ. 115. ῥογκιῆν Ἰάθπη Δ. 
Ἡβυο. ὁρῆν ἴ,.γ5. 77. πλαδδιῆν 171. οἴ πεινῆν Ὠυ]. ἕαὉ. 794. 

οὐ χρὴ σιωπὴν) 516 ΠΌΠΟ σΟΥΤΊΡῸ. ΟἿ. Κ΄ 6εβρ. 944. τί σεσιώπηκας; λέγε. 

Αἀάθ Ῥῃογθογαΐθη ἃΡ. ὅϑὅ.ῇῃοὶ. Ῥαο. 476. οὗτοι γὰρ ἡμῖν οἱ κακῶς 
ἀπολούμενοι ὅθ. ΑἸοχῖπ Αἴπθη. Ὁ. 802. ταῖς κάκιστ᾽ ἀπολουμέναις. 
Ἰοιηοβίῃ. 440, 19. τοιαύταις τέχναις ὑπὸ τῶν κάκιστ᾽ ἀπολουμένων ἀνθρώπων 
πάντα τὰ πράγματ᾽ ἀπώλετο. 

779. τὺ ἀποισῶ) τ᾽ ἀποισῶ Ῥτοῦαΐ ΑΠγοη5. 11. 258. νυ]ραίατη τύγ᾽ 
ΘΟΠΘΙΉΠΔΗΒ 1460 ἡποα τὺ ΘΠΟΙ ΠΠἸΟῸπ. ΡΥ ΟΌ]Δτη γε τοβρυς. ΕΠ ῥτο- 
ἔβοῖο ρδγίίου]α ἰδία ἱπθρία ἢϊο εβί. ϑ8α ργρβίαϊ, ορὶῃου, βογρίασα 
αὔδτὴ ἀ64], 

791, κἀναχνοανθῇ) κἀναχνοιανθῇ οἰϊδτη ΑὮΥΘΠΒ. 11. 189, 4] οσοηΐοτέ 
ΠοΥΙοᾶ πνοιὰ χροιὰ στοιὰ εἴ ἐλαία. Θαοά γοοίρογα ἀθθεθδτη. 

798. Απέρμπαπεβ Αἴμβη. Ρ. 98. ἔπειτα κἀκροκώλιον | ὕειον ᾿Αφροδίτῃ. 
Β. γελοῖον. 

795. γίγνεται) γίνεται ναοί ΟΟΥΙΡΈπάστη. Ψ. ΑὮγοπβ. Π. 112. 
41] γίνομαι εἴ γινώσκω (ΠΟΙ γιγν.) ΒΘΙΏΡΘΙ ἴῃ {{{0}15 Ἰ6ΡῚ τηοῃθί, γίνεται 

εξ ἴῃ ΕἸ: οπάστη. ΕἾ. 96. γινώσκωμες Βορῆτοη. ΕἾ. 84. 5'6ἃ γιγνώσκοντι 
Ἐριοδβδστη. ΕἾ. 4. 

798. ναὶ τὸν Ποτειδᾶ) Ποτιδᾶν (Ποσείδαν Α14,) ἃ τεοΐο Ποτιδᾶς τηδ} 11 
ΑἸΥΘΗηΒ, 4] ἀ6 Πα] 5 ΠΟΙΉΪΠΙΒ ΓΟΥΠῚ15 ΠΟΥΊΟΙΒ δοσαγαΐα ἀἰββθγαϊ ἢ. 248 
--246. ϑοΠἸοοῖ ἀπδο ῬΥδθοῖριια ἔουτηδο νἹἀθηΐαῦ ἔμπ]556 ΠΠοτιδὰν (πᾶς 
Ποτιδανία 115 «Ζυτο]1οθ πότηθη ἂρ. ΤΠαο. 11. 96. εἴ ϑίερῃ. ΒγΖ.) δ 
Ποτιδᾶς (πᾶς Ποτίδαια ΟΟΥΠΓΠΙΟΥΙΠ ΟΟ]ΟΠΪδΒ. ΠΟΙηΘη ἃΡ. Τπαο, εοἔ 
81105). ΠΙΠῚ5 οᾶβι5 Γπογπηΐ Ποτιδᾶνος Ποτιδᾶνι ἸΤοτιδᾶνα Πότιδαν, Ὠ 715 
Ποτιδᾶ Ποτιδᾷ Ποτιδᾶν ἸΤοτιδᾶ. «τη Ποτιδὰν ἸορΊΓαΥ ἘΣΡΙΟΒ στη, ΕἾ. 
24. Ἰποτειδᾶνος ΕἾ. 16. Ποτιδᾶνος (516 ΟρτίμηΙ 1011) ῬΙπα. ΟἹ. κι]. δ. 59, 
Ποτιδᾶ (6:6η.)} πη Ηο]οΐαπη ΕἼάρτη. ἂρ. Ηγοάϊδη. πιμιλ. 1, 27. Πποτιδᾶν 
ἘΡΙΟΠμάστη. ΕἾ. 62. Ποτιδᾶ (νοο.) ϑορῆγομ. ΕἾ, 2]. [Ϊπ υἱΐᾶᾳαθ 46- 
ΟἸδηβίοηθ τϑϑειθηα νἹάθίαν ἔοστηδ ΡῈ ι. ΑἸΐοσα ρεῖ ἀἸρβίπομρυμα 
(81 φὰ τονοία δχίαραΐῖ, 46 αὰο να]άθ ἀπθϊζ0) ὙΘΟΘη ΠΟΥ ἔογίαββθ ογδῦ. 
Ποσειδᾶν ἴογταᾶ ΠοΥΊΟδ τηΐητι5 βονοῦα ΡΙπάδτο ἐγθαπθηΐαϊαγ ; ἀπ46 Θρὶ- 
τῃθίατη Ποσειδάνιος ἀρπα Θυπάρσμῃ, οἱ Ποσειδανία Υ̓Ό15 ΓΆΙ]ΙΟ Θ. ΠΟΙΠΘΠ. 

Τίδααθ ἴῃ ΠΟΒίΤΟ ἰοοο δὰΐ Ποτιδᾶν ἃυϊ Ποτιδᾶ (Π06 ΤῊΔ]11} ΒΟΙΙΡΒΘΙΙΠῚ. 

801. Οἵ. ῬΠογθογαῖοβ Αἴπθη. Ὁ. δ. τρώγων ἐρεβίνθους ἀπεπνίγη 
πεφρυγμένους. 

807. ῥοθιάζουσ᾽) ἩΘΥΠΡΡα5 ἂρ. ΗΠ Θβυ οὶ. 5. πάνικτον : ἵν᾽ ἐς τὴν ναῦν 
ἐμπηδήσας ῥοθιάζης. 
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812. πόσου πρίωμαί σοι) Απδοίθοπ. Χ. 4. πόσου θέλεις, ἔφην, σοὶ | τὸ 
τευχθὲν ἐκπρίωμαι ; 

820. τοῦτ᾽ ἐκεῖν) Αἀάδθ Επτ:. ΟΥ. 802. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, κτᾶσθ᾽ ἑταίρους, 

μὴ τὸ συγγενὲς μόνον. Η6]. 680. τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο. ὙΊΓρ. “Ἐπ. ἰν. 675. 
Ηοο τϊίμα, σουταδπα, ἔα] ἢ τὴθ ἔγαθἀθ ροίθθαβ ὃ 

824. ὑπὸ τοῦ ; τίς κιτ.λ.) Ηδπο βξουρίαγζατη οοπῆττηδίς Ἐλιρ. ΕἾ. 
ΒΟΥ. 1. ἡ παῖς νοσεῖ σοῦ κἀπικινδύνως ἔχει. [ Β. πρὸς τοῦ; τίς αὐτὴν 
πημονὴ δαμάζεται ; 

846. κοὐ ξυντυχών σ᾽ Ὑπέρβολος δικῶν ἀναπλήσει) Οἵ. εξερ. 1007. 
κοὐκ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν Ὑπέρβολος. 

849. ἀποκεκάρμενος) αὖ κεκαρμένος ΠῸΠΟ ΤῊΔΙΊτη οὑπὶ ΠΙπά. 

δὅδ. Λυσίστρατός τ᾽) [Ἴϑιταἴτβ Γαϊδβοῖ οὐδὲ Λυσ. ΒΙ΄ΓΆΠΟΥ ἔδτα6 
ἾΝυν. 994. καὶ μὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας σκαιουργεῖν, ἄλλο τε μηδὲν | 
αἰσχρὸν ποιεῖν,----μηδ᾽ εἰς ὀρχηστρίδος εἰσάττειν. ἴ9001 ἄλλο τε μηδὲν ΡῬΙῸ 
μηδὲ ἄλλο. 

860. Ἴττω) ΡΙῸὸ ἴστω. Οἵ. ἐπιχαρίττως ν. 807. ὅττις ῬΥῸ ὅστις. 
ΖΦ ο θα εἴϊδμη νἹἀθηΐαν Η βυοῃϊδηδ ἐττία (ἑστία) οἴ ἔττασαν (ἔστησαν). 

τὰν τύλαν) Οἵ. ΗδπΥυοἢ : γονοτύλη: τὸ τετυλωμένον [ἐν] τῷ γόνατι. 
τύλας γὰρ καλοῦσιν ὅ ἡμεῖς τυλώματα. 

861]. Ἰσμηνίας εἴ Ἰσμήνιχος ΔῸ Ἰσμηνὸς, αἴ ᾿Αθανίας οἴ ᾿Αθάνιχος Ὁ 
᾿Αθάνα, ἀΘΥΥΑΙῚ ρΟξβ6 τηοηθῦ Αἤγεηβ. 1. 216, ΑἸῖα ποτηῖπα “ΟΠ 1οα 
ἴπ ἐχος ἀεδβιποπίια δἀάθ ε ΒΌοῖη. ρ. 725. ᾿Αρήϊχος, Διωνούσιχος (6 
οοπ]θοΐ.), Ἑ μάϊχος, Καβίριχος, ᾿Ασώπιχος, Θείβιχος, ᾿Ομολώϊχος, ᾿Αγρύ- 
κιχος, ᾿Αμφάριχος, Θερσάνδριχος, Καράϊχος, Μελάντιχος, Σωτήριχος, Σωσίχα. 
Αρυᾷ ποβίταμι Οἰώνιχος Εν. 1287. Μελιστίχη (Μελαντίχη 3) ΕΟ]. 46. 

Ἰσμηνία) Ἰσμεινιας (510) Ἰεσία ἴῃ ἴπβοῦ. Βαοκῃ. 1δ78. 1σ- 
μεινιατας 1595. ὕὅπαε Ἰσμεινία Ηϊο γοπΠ ασ πάπτη ΞαΞΡΙ ΘΟ 5. 

862. ὑμὲς) Εοτί. οὐμὲς, ααᾳοά Βωοίίουχμη ἐγεααϊς ΑΡΟΙ]οπ. 119. οἱ 
οὐμίων ῬΥο ὑμῶν 121]. οὑμῖν ὑτοὸ ὑμῖν Απροοά. Ογϑτη. 1. 146, 15, 

Θείβαθεν) Αἀάθ Θειβηος [πβοῦ. Βωοκη. 1699. Θειβιχος 1577. 
Θειλουθιος ΠΟΙΆΘΠ ΤΉΘΗ515 (8 θηλεῖν, 1.4. θάλλειν ὅς.) 1569. Ισμεινιας 
1578. Ευμειλος Τιμομειλος ἃς, 1669. 167. Ευφιλειτος 1 7. Χαρειτιδας 
1578. Διοπιθεις 1575. Κτεισιας 1578. σουγχωρεισις 1069. εβδομεικοντα 
1671. εἰ ὑτο ἢ 1568, δοκιίει ῥΥΙῸ δοκέῃ 1568. Ηολεια ῥτὸ Αἰολῆα 1664. 
Κορωνειος ὈῬΓῸ Κορωνῆος, Θεσπίειος ΓΙῸ Θεσπιῆος 1598. Φωκειι ΡΙῸ Φωκῆι, 
Χηρωνεια ῬΙῸ Χαιρωνῆα 1569. Χαλκιδεια ΡΥῸ Χαλκιδῆα 1069. Φωκειας Ῥ7Ὸ 
Φωκῆας 1569. ΡΊυτα οΟἸ]ορὶς ΑἸγΘΠ5. 1. 188. 184. 

803. φουσῆτε) Μαυΐαίίοπὶβ Βοθοίϊοθο υ ἴῃ οὐ ΘΧθρ]α Ρ] τ] πᾶ 60]- 
Ἰαρὶ Αἤγθηβ. 1. 180. 181. Ἐ)υβάθπι ΟΥἹΡΊΠΙ5 βαπΐ ὀρούω εἴ εἰλήλουθα. 

δ ἐν. 
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867. Θυοὰ ὁ πίττομαι ΒΟΘΟΙΠΟυτη ῬΙῸ οὐ πείθομαι ἰγϑαϊς ῬποίϊαΒ 542, 
8., ΒΟΓΙ ΘΠ ἀπ Ῥοΐα5. ὦ πίττομαι. ΘΙΠΆΠΙΘΥ ΟἸΠΏ]ΠΟ ὅττινες ΡΙῸ οἵτινες 
ΠΙοοθαπῦ, τοδί Φοδηπο ΟΥ. 2344 "Ὁ. 

868. ἐξόπισθ᾽) ἘἈδβαξςαθηάα μα ἄπ16 ογτηα “ΠΟ ἐξύπισθ᾽ (1.6. 
ἐξύπισθα), αὐτο ἸαρΊΓαν ἴῃ “ΖΟ]Π1ΟΙ ροοίο ΕὙΆρΡΊ. ἂρ. ΔΡο]]οπ. 46 Δάν. 
069, 19. ὁ δ᾽ ἐξύπισθα κασταθείς. ἔϑΙτη111ἃ απ πρόσθα ἔμπροσθα ἔνερθα 
ὕπισθα ὄπερθα ἄτερθα πάροιθα. Δ. ΑὮγοπΒ. 1. 158. Ὅπαδ οἴδηλ ΡΓῸ 
Θείβαθι ἴος 'ρ50 γεῦβὰ Θείβαθα ΥΘρΡοΒαοιτη. 

869. τἄνθεια) τἄνθια Ἀ,. τἄνθεα Α.Ο.τ΄, καί τ᾽ ἄνθεα ΑἸά. Βωοΐίοιιπι 
αὐϊάθηη ἴογοῖ τἄνθια Ῥ1Ὸ τἄνθεα (ν. δά 905), 5Ξεα ἴππη ΟΟΙΤρΡογ θα 
Ῥϑησ!ηα. ρα Τογΐαββο ροθΐα τἄνθι᾽ ἀπὸ τὰς γλάχωνος ἀπέκιξαν, δαΐ 
τἄνθια τὰ τᾶς δια, αὖ ἴῃ Ρ]. 688. τὴν χύτραν τὴν τῆς ἀθάρης. ῬΘϑαβρθοοΐατη 
φαγί οϑί τἄνθεια ; πᾶ α188 ΘΟΙΏΡΟΒΙΪ ΘΧΘΙΏΡΪα τητιΐα. Ὁ 15. ε ἴῃ εἰ, 
οἴοιτο πὸ ἀουθθαμη. Δαμοκλείος δϑξ ῬΥῸ Δαμοκλῆος ν6] Δαμοκλέεος, 
Χαλκιδεία ῬΥῸ Χαλκιδῆα ὅς. Ψ. ΑΠγδπβ. 1. 205. ΝΙΊΒΙ ἄνθιον (Ρ1Ὸ 
ἄνθειον) αἰταϊπαϊν σα Βοβοίοαπι ἔπ]586 οὐθάδβ ; απο νἱχ ῬΓΟΡΔΌ16. 

ἀπέκιξαν) ΝῚΠ] βογιρίατο Ηθβυομίδηθο ἀπέκειξαν (ΔῸ ἘΠΤΊΒ]οῖο 
τοοθρίθ) ἸΡπθμστῃ ; πη Θηΐτη νἹἀθηΐα ΒΟΘΟΙΪ ὁ 1Π εἰ τηπΐδϑβθ. 

᾿Ῥϑηΐαθδτη ἀπέσισαν ῬΙῸ ἀπέσεισαν, αποιηδαπιοάπτη Βοροίϊοα ἰγΓααπίαν 
λέγις ἢὶ μι Ῥ1Ὸ λέγεις αἰεὶ εἶμι. Δ΄. ΑὨγοηδ5. 1. 189. 

884. τυῖδε) ΤΠΘορποβίαβ ΒοΚΙς. 1428. τύϊ : τὰ Αἰολικῶς διὰ καθαροῦ 
τοῦ ει ἐκφερόμενα βαρύνεται.----καὶ τοπικὴν σχέσιν δηλοῖ, οἷον πηλύϊ, ἀλύϊ, 
([ερ.. ἀλλύϊ), ἀτερύϊ, τὸ τυΐ (16ρ. τουτύ). ὅ8Ξ1ὸ μεσύϊ ἴῃ σοξδα Ἐΐδδυ - 
Ομ. ὕπάδ βου θοπάμτη ἔογοΐ τύϊδε; 56 αἀἸβυ]αθαπι δϑῦ πὶ ΘΑΡΡ 5 
1.1, πε] οὔ πήλυι ἴῃ 6) υβ4, Οἁ. ν. 6 ἃ Βεογρίηο ρῖῸ πολὺ τοβεςαϊζατη. [)6 
γΈΓ115 Πα}Ὲ18 ἔΟΥ ΠΊρο Δα ΘΥΌΙΟΥΤΙ ΠῚ ΒΟΥ ΡΕΣΙΒ Θοῦ ΔΉΓΘΗΒ, 1. ̓ . 154. 158, 

τῦδε) Πδπο βουρίαγαπι βυδάθί δἃπδ]ορῖα, οὖ 50 ρῖῸ ὧδε. ΝΕ 
ΒΩΟΊΆ ῳ ἴῃ υ (υι ἔογΐαββθ ρυοπιηίϑἔιμη) παῖε θαμπῖ. 510 αὐτὺ ΡΥῸ αὐτῷ 
Τηβου. ΒΌοΚῃ. 1564. 1569. ΕἸ λατιηυ ΡΥῸ Ἐλατιαίῳ 1569. Ευβωλυ ῬγῸ 
Εὐβούλῳ, οδυ ρῥῖῸ ὁδῷ, τυ Ῥ1Ὸ τῷ 1014. τὺ δαμὺ ---τυ μειλιχιυ---εν τὺ 
ἑαρυ ῬΙῸ τῷ δήμω---τῷ μειλιχίῳ----ἰν τῷ ἱερῷ 1508. 

κἠπιχάριτται (κἠπιχαρίτται Ἐ) ποῖ ΑὮγοπΒ. 1. 177, αὶ Ῥ͵Ὸ καὶ 
ἐπιχάρισσαι ἀϊοΐαμι ὉρΟΙρΙΌ. 5εαᾷ κἠπιχαρίττη Ῥοῦ 5 βου θοπά πηι εὐδΐ, 
εὖ ΄φαοα οοηΐογί κατασκευάττη ῬΤῸ κατασκευάσσαι Ἰη Πηϊθνο. “4 0165 ἀαρ 16 Χ 

σσ, ὍΌΙ ψα]ρῸ οβῦ βαρ ]οχ, ροβαῖββα ποΐπτη δὲ. Ὑ1ὰθ θχουηρ]α δ]αΐα 
Ὁ ΔΉγορηβ, 1. θ6ὅ. Ῥοῖτο Βαοῖοβ σσ ἴῃ ττ τηπΐαββθ, αὖ θάλασσαν ἴῃ 
θάλατταν, τοδίαίιν “Ζ1πι5 ΤΙ ογβαβ ἃρ. Επαβίαίῃ. 818, 45. ΟἿ. Αἤγομβ. 
ῖ. 176. Θᾶγο κἠπιχάριττη ὨϊΟ ΤΟΡΟΠοπἄπηι ραΐοα. ἘΔ] αν σογΐο 
δυἱ ἐπιχαρίττα ῬΙῸ ἐπιχαρίζου Βοροίϊοσαμη βίαϊππηΐ; πᾶπὶ ᾧ ἴῃ τηθαΠ]5 
νοοῖθαβ ωοῖ! ποὴ ἴῃ ττ, βθα ἴῃ δὲ πιαίαθαμί. Κ΄. ΑΠγθηβ. 1. 178. 
“Θά θάτη θίΐαγη κὴ χάριττη (καὶ χάρισαι). χάρισαι Ἰερίταν Ῥαο. 591. ΤῊ. 
998, Οείογυμῃ χαρίζεσθαι, αἰ 5α[15 ποΐμμι οβί, ἀἸοαηθαν πλ]ΠΘ 65, απ: 
δηλδίοΥ 015 811 σορίαπι [οὶ απί, Ὗ, θη. 517. Ἐοο]. 629, 
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894. ἐντετευτλιωμένη.) Πᾶπο Βουρίσσαμιν οοπῆνγηαϊ ν. ἐντεθριῷσθαι 
Τν5. 664. αὖ οηῖπη ἐνθριόω ἃ θρῖον, 515 ἐντευτλιόω ἃ τευτλίον. 

8905. ἐμὺ) Ααάδ αὐτὺς (αὐτοῖς) [Ὡβογ. ΒΟΟΚΙ. 1562. 68. τὺ θυοντες 
1568. ἐππὺς ἡγὺυς προβατυς Ἐρχομενιυς 1569. Αγρυκιχιος (Ὁ ἀγροῖκος) 
1574. αὐλαξυδος κωμαξυδος ἄς. 1583. ᾿Ανεμύτας ποπιθη Βοοί!οιιπι 
Ῥοιμοβίῃ. 46 σοῦ. Ρ. 9524. Εὖ (β1ο 166.) Ρ1Ὸ οἵ Αρόο οι (6 ρτοπ. 1006. 

908. ἁμῖν) Νἠ ταυπΐαπάσιη. Βωθοίϊοοθ ΡΥ ΟΠΟΥΆΪ ΙΒ [ΟΥ̓ οἰ πΐ 
ἁμὲς ἁμίων ἁμῖν ἁμὲ, αἴ οὐμὲς οὐμίων οὐμῖν οὐμέ. Κ΄. ΑἸγΘη5, 1. 208. 

005. νεὶ τὼ ᾿θιώ) ΒαρΟΙΙ ε βϑοαιθηΐθ νοοὰ] π΄ ὁ τηυΐααηΐ, (οβία 
Αρο]]οπ. ἀθρτοη. 64. Αἀ446 Θιόμναστος [πβοῖ. ΒΟΟΙΚΗ. 1599. θιοπροπίων 
1014, Τιμάσθιος 157. ΘΙΠΏΠΙΪΟΙ χρίος 1569. βάστιος 1569. ἀνέθιαν 
(ἀνέθεαν ἀνέθεσαν) 1588. βασιλίος ΟΠατοῦ. ΒΚ. 1194. Είαρος Ῥτοὸ 
ἔαρος, Είο ῬΥῸ ἕο ΠΘΞυ ΟΠ ρΊοββρο. ἰὼν ῬΥῸ ἐγὼν, τιοῦς ῬΥ͵Ὸ τεοῦς, ἁμίων 
ῬΙῸ ἡμέων, οὐμίων ΡῖῸ ὑμέων, τιὸς ῬΓῸ τεὸς, ἰὼν ργο ἐών ἄς. Ν΄. ΑΠτοΠπβ. 
', 179. ΤΙάσπῃ νυ]ρ᾽. σιὼ ἴῃ πος Ἰοοο να]46 βιιβρθοΐαση μαδεΐ 1. 178. 

982. ἐπεί τοι καὶ) Αἀάθ Ἐπιτρ. Ηοτν. ὅ08. ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἀξία. 
747. ἐπεί τοι καὶ κακὸς μένειν δόρυ. Ῥ]αΐο ΟἸαττη. 154 ΠΕ). καὶ πάνυ γε 
-- ἐπεί τοι καὶ ἔστι φιλόσοφος. 162 Β. ἥκιστά γε, ἔφη, ἐπεί τοι καὶ πάνυ 
ἐδόκει σοφὸς εἶναι. ΤΠποοοῦ. 142 Β, ἐπεί τοι καὶ νῦν ἤκουον ὅτε. ῬΟ]. 567 
Ἐ;. ἐπεί τοι καὶ πιστότατοι αὐτῷ οὗτοί εἰσιν. ΠΡΡ. Μ. 288 Β. ἀληθῆ λέγεις 
-- ἐπεί τοι καὶ ὀρθῶς αὐτὸ ὁ θεὸς εἶπε. 

948. θερίδδεν) Βωροίίοσα σφάδδω σαλπίδδω τηθηπογαπέα Απροά. 
Οτάμι. ἰν. 895, 25. ῥέδδω Επβίαίῃ. 281, 1. ἐπεψαφιδδε Ιπβοῦ. ΒΩοΚΗ. 
1562. 1568. γραμματιδδοντος 1579. 1574. ιαρειαδδοντος 1568. Ααάο 
κρίδδεμεν (1.6. γελῶν. οἵ. 1,0. γχἱάοο) ϑίγαί(4. Αἴποπ Ρ. 622 Α. 

951. πρὸς πάντα συκοφάντην) ΟἿ. Ρ]. 279. πάντως γὰρ ἄνθρωπον φύσει 
τοιοῦτον ἐς τὰ πάντα Ϊ ἡγεῖσθέ μ᾽ εἶναι. 

961. Χόας) ΟΠ ΐπηα, αὖ ἴῃ δ18ὶ, ργοάποιίαν. Οἵ. ΤΏθβυη. 746. τρεῖς 
Χόας ἢ τέτταρας; Απαχδπατάθ5 Αἴῃθη. Ὁ. 299. ν. 10. τοὺς ἱερέας 
ἐνθάδε μὲν ὁλοκλήρους νόμος | εἶναι. ΟἿ Θαπάθτιη οδαβαμα αἰξίσια Ρ᾿τοὸ- 
ἀποῖζαν 'ἴπ χόα ν. 1202. οἱ Επ. 8ὅ8. ἱερέα Αν. 849. Ρ]. 1182. 564 
ἴπ {Ππ68] δαάθχη σουτὶριίαν. ΤἬΉΘΟΡΠΙΠαΒ ἀρ. Μοΐποῖ,, 11, 620. τὸν τροφέα, 
τὸν σωτῆρα, τα. 

994---997) τρία---προσβαλεῖν ῬΙῸ τρὶς συγγενέσθαι. (φιοα δαΐθπη 
τρεῖς ὄρχους 56 ΡῬαοὶ ἀποΐαγατη ΡΟ] σοἴαΥ ΒΘπθχ, να]δ 56 τρίορχον (θ6η6 
ΡῬΘοιυΠἸαΐιπ) 586 βρη ἤοατθ. 'β᾽Π}18 Ἰοοὰβ οϑῦ ἴηὰ ἄν. 1200. 
ταυτηνὶ τίς οὐ ξυλλήψεται Ϊ ἀναπτάμενος τρίορχος ; οὗ πὖ νἹάθίαγ 1Π ΘΟΙΉΪΟΙ 
᾿ποουίὶ Ἰοοο ἀρ. Εθβυοῖι. ν. πτερῶν : ἀλλ᾽ ἢ τρίορχος ἢ πτερῶν ἢ στρουθίας. 

1069. τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακώς) Τ)ετπλοΒίηι. 442, 11. τὰς ὀφρῦς ἀνέσπακε: 

1096. σύγκλειε) ῬΟΥΓΛατα ῬΘΥ εἰ ΟῚ ῃ ἃραα ποβέγαμη υὐϊαιιθ δ 8 
οογαηθπάδηξ δτὶ ἴὰ μος σὑϑῦρο οἵ οορμαῖῖβ γοθαθυ}15. 1. κλεῖε 

βρτα 479. κλείειν 4. 1916. συγκλείειν 1917. κατακλεισθῆ ΝΡ, 104. 
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κατακλεῖδος ε5Ρ. 14. κεκλεισμένης 198. κἀποκλείων 994, ἀποκλείεις 
601. ἀπέκλειον 719. ἀποκλείσει 775. κλῇθρα 1484. ἐπικλείειν Ῥαο. 101. 
ἀποκεκλήκαμεν Αν. 1202. κλήθροισι ἴ,γ5. 2θ4. ἀποκέκλεισμαι (ἀποκέκ- 
λισμαι Β.. ἀποκέκλειμαι 55.) 428. ἀπεκλείσατε 487. κεκλείσεται 1072. 
συγκλείσας ΤΠ Θ5Ππι. 40. κλειδία 421. κλῇδας 976 τὰ. κλῃδοῦχος 1142 τη. 
ἐγκλείσασ' Ἔςο]. 855. ἀποκλείῃ 420. κατακεκλεισμένα (κατακεκλειμένα Ἐ) 
ΡΙ. 206. Τεπίαμθ κλειδίον 6χσ “ΖΦ θο]οβίοομα ἰαπάδί ῬΟΠ]ὰχ χ. 24. 
Επαμη ἀρυᾶ ῬΙαΐοποπὶ συγκλείουσα 71 Ο. 76 Α. σύγκλεισις 81 Β. 
ἀποκλείει 251 Ὦ. κλείσας 848 Α. κλεισίν 871 Β. ἀποκλεισθῶσιν 4785 Ὁ). 
ἀποκλείονται 487 Οὐ. κλείσαντες (κλήσ. Ῥαγ. Α) 5660 Ο. Οἷ, φοὔδπι δά 
Ζβομυ]. ϑαρρὶ. 984. 957. ϑορῃ. ΑἹ. 1268. Τγδοῖ. 576. Εν, 695. 
Ἐπρ. Ηδο. 482. Απάτγοπι. 495. Ης]..977. Πεμα. ΡΗΠΙΡΡ. Ρ. 22 Βεῖκῖ.. 
ΟΟπβυϊοηάπβ 46 ἢδο τ ἘΠοπαΐ Τιοχ. ΞΌρΡΗ. 1. Ρ. 964. 96. 

1135. θωρήξομαι) 'ΤΠΘΟΡΤΙ5 ν. ὅ07. δέδοικα δὲ μή τι μάταιον [ ἔρξω 
θωρηχθεὶς, καὶ μέγ᾽ ὄνειδος ἔχω. 

1146. σοὶ δὲ ῥιγῶν) ΝΝΗοΐατα δδῇ ργθοθρίατη ἀοοίογιστη, γοσδίθιτη 
Ὀγθγθῖὴ ἴῃ πα νοοαῦθ!} δηΐθ ῥὶ ἱποθρίνδμη ΡρΙΟ οὶ, 51 ἴπ θα 1515 
οαἄαΐ ; ΘΟΥΤΙΡΙ, 51 {Π6815. Εὖ Πᾶπο βρῆ ΠΟ τηοαο ἃρυά {γὩΡΊ005, 
564 οἰίϊαιη ἃραᾷα σοιηΐοοβ γϑίθγθ ΔΥΘΙ ΤΟΥ ; αυαδπαπδτη ἔαϊθπάστη αβέ 
Ῥαποίοτα ἀρυὰ ποβ, συδπη 1105, ΟΘΟΥΤΘΡΕΟΠΙΒ. 6] 18 ΘΧΘΤΉΡΙ]α ὙΘΡΘΙΤ. 
ΤομηοτΘ ἀρ Πᾶς τῷ Ἰπαϊοαββε νἱἀθίυν ΜοΙποικῖαβ ΒΎ. οι. ἢ. Ρ. 809. 
804, 4] 5101 ρουβιδβιῦ ““ ΗΓ] ΟΓ ΤΠ. ΘΟΙΠ]ΘΟΓΊΤΩ αϑαΐ ΡΓΟΓΒῈΒ τορὰρ- 
ΠΑΓΘ ΘΟΙΤΘΡΕΟΠΘΙῚ 5Υ]] αἶγες ΠΓΘΥΆΤΩ ρ Ῥτθοοοἀοηξ5.᾽ δ δὰ Παιίάυτη 
Ρογἀποαῖαν Ποοο αυδοβίίο, βχοπῖρία ααοῦ ΟΠ μαῚ ᾿π αἰτατηααθ Ραγίοπι 
Δἴογθιη. Ῥγοάποίομἱβ ἴΠ 8ΓΒΙ, Ῥγροΐου ἢ.1,, ἤθοο βυπΐ ; 

Ἐᾳ. 546. αἴρεσθ' αὐτῷ πολὺ τὸ ῥόθιον ὅτο. 
ΝΡ. 419. μήτε ῥιγῶν ἄχθει λίαν ὅτο. 
γε βρ. 1487. πλεύραν λυγίσαντος ὑ ὑπὸ ῥύμης. 
Ῥαο. 740, εἰς τὰ ῥάκια σκώπτοντας ἀεὶ τα. 
Βδη. 1066. ἀλλὰ ῥακίοις περιειλλόμενος ὅδϊο. 
ΑΟΠ. 412. ἀτὰρ τί τὰ ῥάκι᾿ ἐκ τραγῳδίας ἔχεις ; 
Νιυῦ. 647. ταχύ ω ἂν δύναιο μανθάνειν περὶ ῥυθμῶν. 
6βρ. 982. ἐς κόρακας" ὡς οὐκ ἀγαθόν ἐ ἐστι τὸ ῥοφεῖν. 
Ῥαδο. 699. κέρδους ἕ ἕκατι κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοι. 
Ἐδη. 406. καὶ τὸ ῥάκος, κἀξεῦρες ὥστ᾽. 

4906. σὺ μὲν γενοῦ ᾽γὼ, τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβών. 
ΡΙ. 51. οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ὁ χρησμὸς εἰς τοῦτο ῥέπει. 
ΡΙ. 1065. ὄψει κατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ ῥάκη. 
ἘΥ. 445. ὅταν γὰρ ἱστᾶς, τοῦ ταλάντου τὸ ῥέπον. 
ἘΡΟ]15 ΡΟ]]. νἱ]. 168. νῦν δὲ ῥύπου γε δύο τάλαντα ῥᾳδίως. 
Τάρια 1014. "1, 115. ἤδη χορηγὸν πώποτε ῥυπαρώτερον. 
ΤΠΘοροσαρυβ Ῥμοῦ. Ρ. 484. τούτων ἁπάντων ὁ ῥαχιστὴς Δημοφῶν. 
ΝΙΊΘΟΟΒαγ 5 Αἴμρη. Ρ. 84. εἰς αὔριον δ᾽ ἀντὶ ῥαφάνων ἑψήσομεν. 
ΔΠΌΡΒδμ65 Αἴποπ. Ρ. 22. ὁρᾷς παρὰ ῥείθροισι “χειμάρροις ὅσα. 
ΑΠΌΡΠδη65 Αἴμοπ. Ρ. 628. σίζει κεκραγὼς, παῖς δ᾽ ἐφέστηκε ῥανῶν. 
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ἘαθυΪα5. Αἰμθη. Ρ. δ57. δύο ῥέουσαι μέλανος, ἐκ" δὲ τῶν γνάθων. 
Εσρμαβ Αἴπδη, Ρ. 84. τίθημι: λογιοῦμαι γάρ. αὗται δὲ ῥόαι. 
Ἐρίρθποβ Αἴποη. Ρ. 502. ψυκτῆρα, κύαθον, κυμβία, ῥυτὰ τέτταρα. 
ΠΊΡΒ1]ὰ5 Αἴπμοη. Ρ» δ. ῥόδα, ῥαφανίδας, θερμοκυάμους, στέμφυλα. 
Οὐοπι. ΕἾ. Ρ. 80]. "ἀντὶ ῥαφανίδος ὀξυθύμι᾽ εἰσορῶν. 

Οὐοπίτα σοΥρΙαπαγ ἴῃ Π65] Π860 : 

Νίαῦ. 8544. κοὐχὶ γυναιξὶν μὰ Δί οὐδ᾽ ὁτιοῦν: αὗται δέ γε ῥῖνας ἔχουσιν. 
(ϑις δαῖτα ΚΒ. Ὑ. δ᾽πααθ τα]. γε οτος Π]1π4.}) 

γεβρ. 1066. ἀλλὰ κἀκ τῶν λειψάνων δεῖ τῶνδε ῥώμην ([ΤΌ0}.). 
ΡΙαΐο σοτηΐοιβ Επαβίαίη. Ρ. 1403, 82, ἐν τρισὶν πληγαῖς ἀπηδέσθη 

τὸ ῥάμφος ((το6}.). 
Ῥμογθογαῖθβ Αἴμοπη. Ρ. 268. ἡβυλλιῶσαι καὶ τὰ ῥόδα κεκαρμέναι. 
Μδομο Αἴπεη. ρ. 579. τὸν αὐτόμολον ἔσκωπτε, ῥίψασπίν τ᾽ ἔφη. 
ΒΙΎΎ 5 5ίοῦ. ΕἾΟΥ. Ρ. 291. κριτὴν, τὸ ῥηθὲν δυνάμενον συναρπάσαι. 
ΒΟ 465 απ. ΒΥΌποΟΚ. Ρ. 99. οὐδὲ ῥίγιον κακῆς. 
Ἠεγρραβ ΑἴΠεη. Ρ. 29. ὄζει ἴων, ὄζει δὲ ῥόδων, ὄζει δ᾽ ὑακίνθου. 
Ῥπεγθογαΐθβ Αἴμθη. Ρ. 964. ἄχθου ὁρῶν παρεόντα: κακὸς γὰρ ἀνὴρ 

τόδε ῥέζει. 
Τίμιοι Αἴποη. Ρ. 445. ἐκ δὲ ῥυτὰ ῥίπτασκεν, ἀπληστοίνους τ᾽ ἀρυταίνας. 

Θυοά υἱπηατη Θρυθρίατη ἴῃ ὈΪΓΔΤΉ 16 ΡᾶΓ 6 ΠῚ ΘΧθιηρ] τα οϑί. βοᾷ 
ἦα Ποχδμ οί Τ15. ΠῸ}]1ἃὰ ἀαὈ]α]ο0 6556 ροΐοβί ; ἴῃ 4] 5 ΒΘΙΏΡΘΥΙ, οἵθάο, 
ΟὈβογναΐαν Πεοο γθρια. ἘΣΧΘΙΏΡΪα ΡγΟ οἴ ΟΠ15 [πὶ ΔΥΞῚ Πα 065 ΤἬΘοοΟΥΙ. 
χΥ. 98. χχυῖ. 48. Ερ. 1. 1. ΟΔΠΙτμδοη. ἘΡ. χὶ. ὅς. Παθῖρ ἀὰο- 
τογιαῖ 5. οβὰ ΑΥΟΠΙΡΡΙ Ἰοοὰβ ἃΡ. ῬΟ]]. χ. 1356. ῥαφίδα καὶ λίνον λαβὼν 
τόδε ῥῆγμα σύρραψον. [701 σοττίροπάστη νἱάθίι, ῥαφίδα καὶ λίνον | 
λαβὼν τοδὶ τὸ ῥῆγμα σύρραψον. Νααια πο ἔγ8ἢι ἀδθθοί ΘΟΥΤΌΡ ΕΒ 
ΑἸΡΠ1415 Ἰοοὰβ ἃρΡ. Αἴπθη. ρ. 224. 10Ὁ1 τηδηϊξοβίο βου θη άατη, κοὐ 
λαλῶν ὅλα | τὰ ῥήματ᾽. Οδἴογαμη ἀρίβ σοπέοιτὶ ροΐοβδέ Ηθυτηῖρρὶ Ἰοουβ 
ΔΡ. ΡΥΔτητα. Βοκκ. Ρ. 862, 15. ἐγώ σου σήμερον [ τύπτων τὸ πρόσωπον 
αἱμορυγχιᾶν ποισωβ. ὮΙ δῖ ποιῷ Ξουθοπάθτη, δαΐ ΘΟΥΤΊ ΘΠ Δα σου 
ποιήσω σ. | τ. τ. π. α. ἐγώ. Νιοίαπάμτη ἰδτηθη αἱμορυγχιᾶν ΒΠΏΡΠΟΙ ρ 
βουιρίαση Ῥγορίθυ {Π6βῖη ἴῃ ῬΙΞΟΟΘΘΠΠ ἜγΠΆΡα ὈΓΟΥ ; Π8ΠῚ 51 ἰπ 
Θα πάθη οθοϊἀἰββοῦ ἃΥΒΙβ, ΒΟΥ πάστη ἔογοξς αἱμορρυγχιᾶν. ϑΙτΑΙΠΠΙΓΟΥ 
ῬΠογθογαίοβ ἃρ. Αἴμθη. ρ. 269. φυλλοροήσει καὶ τευθιδίοις ἁπαλοῖς 
κίχλαις τ' ἀναβράστοις. Θεά φυλλορροεῖν ἀυρ]]οαΐο ρ Ροβαϊΐ ΠοΟΒίαΥ 
ῬΙΟΡίου ἃυβίῃ ἴῃ ἰτοομαῖοο νοῖξὰ Αν. 1481. υὖ οἵ πτερορρυεῖ ΑΚ. 284. 
ἴῃ ΔΙ, ῖοΟ τριχορρυεῖν Ῥᾳο. 1222. ΒΓ] ΘΥ δα πη ΑΠΔΟΥΘΟΙ χχχῖχ. 
6. ἀπορίπτονται μέριμναι. Οϊ ΒοηρίοΥ 5υ]] πη ὈΥΘν ΘΠ δηΐθ ῥ ἴῃ 
Π65] ΒΘΙΏ ΡΥ ΘοΥτΙριΐ, αὐ νἱ]. 7, κραδίη δὲ ῥινὸς ἄχρις. ΧΧΥ", 22. γράφε 
ῥῖνα καὶ παρείας. δ΄ῖο ὀξυρεπεῖ δόλῳ Ριπά. ΟἹ. ἴχ. 98. Ηος ἰαπίμτη 
ἰηΐογοβί ᾿πίου ΒΡ ΙΧ νοσαθα]αμ οἷ σοτηροβιίαμη, φαοά ἴῃ ΠΟ 5011- 
Ῥοπά πη, 10] ΔΥ515. οδατῦ, ἀαΡΙΟΧ ρ; ἴῃ Π1οὸ ρτομπαηθδημάιιη, αδγῸ 
ἴῃ ΠΟΒίΓΟ ΙοοῸ ΡγΟπιι Ἰππτη ἴογο ἀᾶ51 βου θθγθίαν σοὶ δερριγῶν. 
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Τατὰ ἄπο ἰαπέαμν ἴσοι βαμΐ ἀρὰ ποβίσαμη, {πὶ 16 ἸΘΡῚ ἀἀνουβαηίαν, 
απ. 1059, μεγαλῶν γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ (τά γε ΑἸά.) ῥήματα 
τίκτειν. ΤΏΘΒτα. 781]. τουτὶ τὸ ῥῶ μοχθηρόν. Ιῃ «αἰθὰβ ποὴ νἱῆθο «τὸ 
Ἴαγα ὑγοάποὶ αιιοϑηΐ βυ]]αίνοο ὈΓΘνῸ5. τὰ οἷ τό. Ουατο ΠΘΒΟΙΟ ΔΏΠΟΙ ἴῃ 
Ῥοβίουτοσῖ Ἰοοο ΘΟΥΤΙΘΠ ΌΤΩ Βιύ, τουτὶ τὸ ῥῶ ὡς μοχθηρόν, δαΐ τούτου τοῦ ἢ 

ῥῶ μοχθηροῦ, σϑηϊεινιβ Ῥοβύ οἴμοι, αθοα Ῥγοχίπιθ ργεθοθϑβιῖ. Τογίϊαβ 
Ἰοοῦβ Ναῦ. 844. κοὐχὶ γυναιξὶν μὰ Δί οὐδ᾽ ὁτιοῦν: αὗται δὲ ῥῖνας ἔχουσιν, 
ὉΡῚ δέ γε ῥῖνας Ἀ.Ψ). ΔΠ|4ὰ6 σα] ΠΟΥ], μὰ ΤΟ ΥΘΥΥῚ ποὴ Δεοαῦ, ΟΡ ΠΟΥ, 
ΝΙΒῚ πυαβηηοαϊ Ῥγοἀ πο] ΟΠ τ. ἃ ΤΟ ΥῚ ΡΈΠΟΥΘ ΠΠΘΥΊΟΥΊ ΘΧΟΌΒΔΙ ΟΠ 
ΒΆΡοΥΘ βίαϊξαδβ, ἰὴ η10 5Έ6Ρ6 ἴπ ΓΠ651, ἴπηὺ τημ]ῖο ΒΡ ρΙ5 ααδτη ἴῃ 
εὐ 8], ρυοάποίξαν 5] θα Ὀγονῖβ. 126 00 ἀἴοατῃ δα ΝΡ. 520. 

Αρυάᾶ ἐγαρίοοβ πθθο ἰἸοχ ὑρίαυαθ οὈπποί. Ν΄. Ηρυτπαππ. δα ΘΟΡΉ. 
(ᾷ. Β. 72. Ῥτοάποίοπὶ5 ἴῃ 81ΒῚ δχοαρὶα Παῦθ5 βοην]. ῬγΌπι. 
1095. σώματος μέγα ῥάκος. ἔπτη. 18]. ὑπὸ ῥάχιν παγέντες. ϑερΐί. 92. 
τίς ἄρα ῥύσεται; (ἀοο}1π|). ΒόρΡῃ. (Βὰ. Β. 847. εἰς ἐμὲ ῥέπον. (ἀ. Ο, 
904. σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆρος. 1250. αἱ δὲ νυχιᾶν ἀπὸ ῥιπᾶν. ΤΤΔΟΗ. 787. 
χθονὶ ῥίπτων ἑαυτόν. Απί. 518. τί δὲ ῥυθμίζεις ἄς; ΕΥ. 21. κατὰ ῥάχιν | 
ἤλαυνε παίων. 499. λεπταῖς ἐπὶ ῥοπαῖσιν. οἵ 712. ΕὰιρΡ. ἴοπ. 592. 
παῦε, μὴ Ψαύσας τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα ῥήξῃς χερί. Αααθ ΠΙΡΡΟΙ. 461. 
Τρ. Τ. 258. Ογοὶ. 398. Ἐ]. 7277. ΒΌρρ!]. 105. Ηε]. 1099, ἄς. Ὅοτ- 
γ ρομΙβ ἴῃ {Π65] μεθα βυπηξ: 
βου]. Ῥγοτη. 714. χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐκπερᾶν χθόνα. 

δορί. 105. τί ῥέξεις ; (ὈΔ00}.) 
824. τούσδε ῥύεσθε. 

Ομοῦρῃ. 818. φάμενος ἢ τί ῥέξας ; (ΤΠγΡ.) 
Ἑτη. 788, τί ῥέξω; (ὈΔος}.) 

ΞΌΡΒ. (Β4. Β. 1289. αὐδῶν ἀνόσι᾽ οὐδὲ ῥητά μοι. 
72. τήνδε ῥυσαίμην πόλιν. 

ῬὨ. 1191. τί ῥέξοντες ἀλλοκότῳ. (Θ]γοοΠ.) 
ΒΥ. 998. ῥυτῆρι κρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός. 

ἘλυΡ. Βάοοι. ὅ9. τύμπανα Ῥέας τε μητρὸς ἐμά θ᾽ εὑρήματα. 
ΗΕ]. 1118. ὃς ἔδραμε ῥόθια μέλεα ἸΤριαμίδαις ἄγων. 

1126. ἀμφὶ ῥυτὰν [ Εὔβοιαν. (ἀοΐν].) 

1179. παλίνορρον ἐξεκόκκισε) ορῃ. ΑἹ]. 5962. οὐκ ἄψορρον ἐκνεμεῖ πόδα ; 

1190. ἀτταταῖ ἀτταταῖ) Εϊαάοπη Θχοϊατηδίϊο ἀο]οπί5 ΝᾺ. 707, ΟΥ̓, 
ἴξαπ, ὃ 7. ἀτταταῖ. 649. οὐκοῦν ἀνύσεις τι ; ; ἀτταταῖ. Β. τί τἀτταταῖ ; 510 
οηΐτη βου θοπάστια. ΤΠθβιη. 228. 100. ἀτταταῖ ἰατταταῖ (αΐ ἰαιβοῖ αἰβοῖ 
ψορ. 1998). ἴ3ᾳ. 1. ἰατταταιὰξ τῶν κακῶν, ἰατταταῖ. Εὐττηὰ ρτοααᾳοίδ, 
τῷ βαβαιὰξ παπαιάξ. 

ΠΧΟΡΕΒΑΤ Ο, Υ. ΟΕΙΨΕΙΠ, ὈΡΡΙΝΟΗ͂ΛΜ, 7 " 
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